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1.  Bevezetés 
 

„Azután nagyon szerettünk volna még egy gyermeket. Lehet-e, szabad-e vállalnunk? Kinek 

lesz jó? A nagyobb fiunknak volt is testvére, nem is. Nem volt partnere a beteg testvér. A 

terhekből, a gondokból – bármennyire is igyekeztem megóvni- csak át-átsütött rá is.”1 

 
(Borbély S., Jászberényi M. & Kedl M.) 

 
 Lassan három éve foglalkoztat a fogyatékosság ténye és azok a gyerekek akik 

születésük kezdete óta valamiféle sérüléssel kell együtt éljenek.  

Az egyetem első évétől önkénteskedtem intézményekben, nagy örömmel töltött el hogy 

mosolyt, vidámságot önthettem a gyerekek lelkébe. Egyszerűen foglalkozni kellett velük, 

játszani és máris ők voltak a világ legboldogabb gyermekei. A fogyatékos gyermekek sok 

akadályba ütköznek életük során, s minden nap egy újabb kihívás számukra. De nem csak a 

gyerekekről beszélhetünk hisz az őket támogató szülők, testvéreknek sem egyszerű. 

A család egy fogyatékos gyermek számára a legbiztonságosabb közeg, ott leli meg lelki 

nyugalmát, érzi a szeretet hatalmát, a törődést. 

A dolgozat elméleti részében a fogyatékos gyermeket nevelő családok szerep 

megosztásáról írtam, külön tárgyaltam az apa, anya és testvér szerepeit. Ha egészséges 

testvérről beszélünk, akkor számos olyan tényező van, ami befolyásolja a testvér életét. 

A szülőknek is nagy kihívás egy fogyatékos gyermek felnevelése és ezért gondoltam arra, 

hogy kutatásom e téma keretei közé zárom. 

Tehát a  dolgozat első felében a téma elméleti előzményeit tárom fel, majd bemutatok egy 

kutatást a fogyatékos gyermeket nevelő családok szerkezetéről, gyermekvállalási 

statisztikájáról. 

 A kutatási rész bevezetéseként Romániában élő fogyatékos személyek statisztikáját 

mutatom be, amelyek a legfrissebb adatok: 2009. december 31- ben adták ki. Majd saját 

kutatásomat mutatom be: a válaszok statisztikai és narratív kiértékelését, és a levont 

következtetések. 

A kapott eredmények kijelölik azt az irányt, ahol a szociális munka kiegészíthetné és 

minőségileg magasabb szintre emelhetné a fogyatékos személyek támogatásának hazai 

gyakorlatát. És egyben erőt adnak az olyan családoknak, kiknek fogyatékos gyermekük van, 

és nem akarnak több gyermeket vállalni. A kutatásom bizonyítsa, hogy több olyan család van 

ahol sérült gyermek mellett még vannak testvérek. 

                                                 
1 Borbély Sjoukje- Jászberényi Márta- Kedl Márta (2000) : Szülők könyve. 
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2.  Definíciók a fogyatékosság fogalmára 
 

„Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban, 

Némelyik hangja mély, a másiké magas, 

Megint másik hangosan cirpel a telefondróton, 

És aki csak tapsolni tud, olyan is akad…” 
 

(Margaret Mantle)2 
 

A fogyatékos személyek sajátos igényű emberek, de viszont nem kevesebbek, mint 

egy egészséges ember és nem is többek, de néhány fontos dologban mégis másabbak. 

 

2. 1. Nemzetközi meghatározás: 
 
 Nemzetközi meghatározás szerint a fogyatékosság az ember bizonyos 

tevékenységeinek módosulása, csökkent képessége: ilyen az ivás, evés, mosakodás, munka, 

írás. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1980-as meghatározása szerint, tehát a 

fogyatékosság a normális társadalmi szerep betöltésére való egyéni képtelenség.3 

Az Egészségügyi Világszervezet és az Európai Közösségben is használt meghatározás 

megkülönböztet három egymástól eltérő fogalmat: „károsodás” (impairment), 

„fogyatékosság” (disability), „hátrány” (handicap). Ezt követően az Fogyatékosság 

Nemzetközi Osztályozása (FNO) új fogalomrendszere jelent meg, melynek az érdeme, hogy 

egy olyan bio-pszicho-szociális megközelítést alkalmaz, amely magába foglalja a 

fogyatékosság eddigi értelmezésére használt, egymással szemben álló orvosi és szociális 

modellt. 

 
2. 2. Belföldi meghatározás: 
 
 Belföldi meghatározás szerint a fogyatékosság (handicap) kifejezés a szociálisan 

hátrányra, az esély elvesztésére vagy csökkenésére utal, a fogyaték a személynek a 

környezettel való interakciójában jön létre. 

A 3519/2002 törvény megfogalmazásában „fogyatékosok azok a személyek, akiket fizikai, 

érzékszervi, mentális vagy pszichikus fogyatékukhoz nem adaptált társadalmi környezetük 
                                                 
2Margaret Mantle egy fogyatékos leány édesanyja, aki könyvet írt életükről. A mű címe: „Van aki csak tapsolni 
tud”. (In Kálmán Zsófia, 2004). 
3 WHO kiadvány, (2001) : A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása. Fordította dr. 
Jankó Ágnes, Kossúth Nyomda Kft., Szeged, 2003. 
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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”.4 

A jelenlegi, 448-as törvény értelmében, mely 2006 decemberében jelent meg a fogyatékosság 

így van meghatározva: „Fogyatékos személynek számítanak mindazok, akik maradandó testi, 

értelmi vagy érzékszervi rendellenességben szenvednek, minek következtében sérült a 

képességük a mindennapi élethez tartozó tevékenységek elvégzésére, ezért egészségük 

visszanyerése és társadalmi beilleszkedésük érdekében támogatására van szükségük”.5 

 
3.  A családi szerepek 
 

Anyák és apák másképp élik meg problémáikat, egyaránt másképpen is dolgozzák fel 

az őket ért meglepetésszerű történéseket, és egyaránt másképpen rangsorolják szerepeiket. 

„Bailey Ken klinikai pszichológus megfigyeléseit, tartja mérvadónak a fogyatékos gyermeket 

nevelő szülők szerep-prioritásával kapcsolatosan. Azt figyelte meg, hogy a férfiak nagy 

többsége első helyre a munkát, második helyre a férji szerepet és harmadik helyre az 

apaságot. A nők ezzel szemben elsősorban anyának, másodsorban feleségnek tekintik 

magukat és csak harmadik helyen kerülnek a munkájukkal kapcsolatos szerepek.”6 

 
3. 1. A szülők szerepe: 
 
          Anya                                                Apa 
                        
 
 
 

      Gyerek 
 
Dr. Sárváry Andrea szerint a probléma akkor van ha felmerül valami feszültség a családon 

belül és nem tudják megoldani. A megoldást abban látják, hogy a kettős egyik tagja a 

harmadikhoz viszi a feszültséget, és ott ventilál, ezzel őt is bevonja a két ember közötti 

konfliktusba ezt nevezzük – triangulációnak-háromszögelésnek.7 

                                                 
4 Berszán Lídia (2008) : A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 
Kolozsvár, old. 24. 
5 Lege nr. 448/2006, Publicat in Monitorul Oficial, 2006. 
6 Berszán 2008: 38. old. 
7 Dr. Sárváry Andrea (2010):A szociális munka kliensei és módszerei. 
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 3. 1. 1 Az apa szerepe a sérült gyermeket nevelő családban: 
 

Az apa először nagyon megrémül a történtek miatt, hisz nem tudja helyre hozni a 

beteg gyerekét, ezért teljesen tehetetlenné válik. 

„A mai családból az apák néha teljesen hiányoznak, de ha jelen vannak, inkább részesei a 

család életének. A távolságtartó és mindenható apai szerep már a múlté. Néha a játék az apák 

privilégiuma, az egyetlen szerep, amit az anya meghagy, azt gondolván, hogy a többire 

(gondozás) az apa alkalmatlan. A fiatalabb szülőknél a szerepek inkább felcserélhetők. Ahogy 

a gyermek nő, a fizikailag nehéz feladatok ismét visszaszállnak az apára”.8 

„A szülők igen gyakran azért is maradnak magukra fájdalmas érzéseikkel, mert akadályozzák 

őket a férfi és női szerepről máig fennálló, merev társadalmi sztereotípiák.”9. Ezért történik az 

meg, hogy a férj inkább egész nap dolgozik, csak elkerülje az otthonlétet, hisz pénzre mindig 

szükség van, s ezt nem lehet megcáfolni. A férj nem mutatja ki érzelmeit avval a 

meggondolással, hogyha ő is gyenge, akkor a család összeomlana.  

Egyes férfiak képtelenek a fájdalmukat verbalizálni, szavakba önteni. Mivel a teremtés 

koronájának erősnek kell lennie, így paradox módon ő a sebezhetőbb. Az anya viselkedése a 

férfit mindenképpen menekülésre sarkallja. A férfi jobb esetben sérelmeit munkába öli vagy 

társadalmi aktivitás formájában igyekszik feloldani azokat. Rosszabb esetben azonban 

egyszerűen kihátrál a helyzetből, magára hagyva az anyát és a gyermeket. Az apa, aki elmegy 

nem automatikusan szökevény.10  

Segítség nélkül nagyon sok időre és szerencsére van szükség ahhoz, hogy az apa-

gyermek kapcsolat kialakuljon. 

Az apának meg kell adni a lehetőséget arra, hogy apa lehessen gyermeke mellett. Mert a sérült 

gyermek is gyermek, az apa pedig Apa… 

 

 
 

                                                 
8 Olivier Jourguin (2001.02.14) cikkje: Az apa helye a sérült gyermeket nevelő családban. 
9 Kálmán 2004: 47 old. 
10 http://anyuci.hu (2009.08.03): Apák futása avagy sérült gyermek a családban. 
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3. 1. 2 Az anyai szerep a sérült gyermeket nevelő családban: 
 

„A fogyatékosság, legyen az mentális vagy fizikai, nem az a dolog, amire bárki is 

vágyott volna. A környezetnek kényelmetlenséget okoz, a család rendjét felborítja. Az anya 

gyakran a sérült gyermek születése után is hasonló szimbiózisban él „magzatával”, mint az 

első 9 hónapban.”11 

Mint említettem a nők elsősorban anyának, másodsorban feleségnek tekintik magukat 

és csak harmadik helyen kerülnek a munkájukkal kapcsolatos szerepek. Mindez csak akkor 

változik, ha a nőknél erősen elkötelezett munkáról van szó.12 

Az anya szerepe, hogy gondoskodik a gyerekről, ápolja, vigyázz rá, gondozza a gyermeket, de 

viszont egy idő után ez annyira felemésztheti, hogy a későbbiekben lehetetlenné válik 

számára a másik két státusznak való megfelelés (a feleség és a munka szerepek). 

Általában az anya lát el huszonnégy órás szolgálatot, az apa pedig minden erejével arra 

törekedik, hogy pénzt keressen. Főleg ha nincs egy támogató nagyszülő a családban, akkor az 

anya végzi el a házkörüli takarítást. 

Szükségszerű, hogy a család egy egészséges egyensúlyra találjon, amiben nem csak az anya 

szerepe, hanem mindenkinek a szerepe változik. Ezért a családnak egy új homeosztázist kell, 

kialakítson, amiben a fogyatékos gyermeket és az ebből adódó feladatokat és 

szerepváltozásokat is egyaránt be kell vonnia. 

 Dr. Kálmán Zsófia azt vallja, hogy a sérülés puszta tényén kívül számos tényező 

befolyásolja a családnak, mint rendszernek az egyensúlyát. James Paul szerint az alábbi 

tényezők tekinthetően a legfontosabbaknak: a sérülés természete, a sérülés súlyossága, a 

sérülés szembetűnő volta, a bekövetkezés időpontja, a betegség lefolyása, a gyermek neme, a 

testvérek száma és egészségi állapota, születési sorrend, a szülő életkora, a család aktuális 

életszakasza, nagysága, többi tagjának elérhetősége, anyagi erőforrások, lelki erőforrások, 

valláshoz való viszony, értékrendszer, környezet, tágabb közösség.13 

 

 
 
                                                 
11 http://anyuci.hu  
12 Berszán 2008: 38. old. 
13 Kálmán Zsófia (2004) : Bánatkő. Bliss Alapitvány Kiadója, Budapest. 
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3. 2. A testvérek szerepe: 
 

A testvéreknek szükségük van arra, hogy az egymás iránti érzéseiket a szülők 

elfogadják, meg kell akadályozni, ha bántják egymást a gyerekek, és arra kell tanítani őket, 

hogy békességben éljenek, szabaduljanak meg a dühüktől. 

 Adel Feber és Elaisse Mazlish azt javasolják, hogy az összehasonlítgatás veszélyét 

próbáljuk kerülni, mivel míg a szülők motiválásként fogják fel a testvérpárosok között 

konfliktust szül, negatívan élik meg ezeket. Minden gyereknek megvan a maga egyedisége.14 

A szülőknek az jelenti a legnagyobb kihívást, mikor is a gyermekek megszállottan 

ragaszkodnak ahhoz, hogy minden egyenlő, ugyanolyan, igazságos legyen, és ettől nem 

könnyű őket megszabadítani. 

 
3. 2. 1 Az egészséges testvérek szerepe a családban: 

 
A normál tesvér szerep akkor lép a leginkább a felszínre, ha a fogyatékos személy a 

családban marad, mivel a családban maradás lényegesen javítja a kapcsolatok kiépítését.  

Az egészséges testvér szemszögéből nézve gyakran igen kényes probléma a tesvér 

kérdése. A különleges, másféle gyerekek ép, egészséges testvérei a „vulnerable child 

sindrome” (sérülékeny gyermek szindróma) veszélyeztetettjeiként tartja számon a 

szakirodalom: „… ebben az összefüggésben sérülékenynek nevezik azt, aki egy károsodott 

vagy halott gyermek után jön 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.”15 

Kálmán Zsófia állítását alátámasztják Borbély S., Jászberényi M., és Kedl M. hiszen 

tapasztalataik szerint „a kétgyermekes családban az ép gyermeket- főleg, ha idősebb- könnyen 

túlzottan alkalmazkodóan nevelik, a gyermek érettségét figyelmen kívül hagyva. A szülők 

megterhelhetik őt a fogyatékos tesvér jövőjével, amelyben gondozó, támogató szerepet 

szánnak neki.”16 

A testvéreket sok elfojtott kérdés is gyötri, úgy gondolják, hogy ezeket nem szabad 

kimondaniuk, azaz kimondhatatlanok. Kicsi korban a gyerekek azon gondolkodnak, hogy ők 

is elkaphatják-e majd a betegséget, amiben testvérük szenved, nagyobb korban pedig attól 

félnek, hogy majd az ő gyerekeiknek lesznek hasonló rendellenességeik. A normál gyereknek 

                                                 
14 Adele Faber & Elaisse Maylish (2007) : Testvérek féltékenység nélkül. Reneszánsz Könyvkiadó, Budapest. 
15 Kálmán Zsófia (2004) : Bánatkő. 
16 Borbély Sjoukje- Jászberényi Márta- Kedl Márta (2000) : Szülők könyve. 
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ambivalens érzései lehetnek, ha a szülők mindegyre azt hangoztatják, hogy majd mikor a 

szülők nem lesznek, akkor neki kell ellátniuk a sérült testvért. Bűntudatot ébreszthet fel 

bennük, hogy tehernek érzik testvérüket, másrészt nagyon súlyosnak érezhetik ezt az elvárást. 

Tudatában vannak annak, hogy milyen előnyökkel járnak bizonyos szerepek, így például a 

család „bohóca” mindig megússza a büntetést, a „szerencsétlenkedő” szerepet játszó gyerek 

helyett viszont mindent elvégeznek. Vannak, viszont olyan családok ahol a gyerekek szerepei 

egymásba simulnak, és ez által az egész család harmonikus egészként működik. 

 Legtöbb esetben a normál testvért elhanyagolják a szülők, hisz nincs idejük rá, és így a 

gyereknek gondjai lehetnek később, ilyenek pl.: testi tünetek (elhízás, fogyás), kóros 

válogatás, alvási problémák, székrekedés zavarai, körömrágás, hajtépés, izomrángás vagy 

túlmozgékonyság megjelenése, illeszkedési zavarok, iskolai teljesítményeik végletesek 

lehetnek, csavargás, korai szexuális élet elkezdése (kamaszkorban). De viszont mindez nem 

azt feltételezi, hogy ha sérült gyermek van a családban, akkor az egészséges gyermek is 

feltétlenül károsodik, pusztán figyelmeztet arra, hogy az egészséges gyermek is megszenvedi 

testvére betegségét. A szülők öntudatlanul sürgetik az ép gyermek felnövekedését, hisz a 

felnőttekkel nincsen már annyi gond, kevesebbet kell velük törődni. Mindezt nem 

szándékosan teszik, csak egyszerűen belekapaszkodnak mindenben, ami egy kicsit is 

könnyebbé teheti az életét.17 

 

 
 
 

                                                 
17 Kálmán Zsófia (2004) : Bánatkő. 
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4.  A szakemberek kapcsolata a családdal, szülőkkel 
 

A szakember szót igen tág értelmezésben használjuk, kontextustól függően 

beszélhetünk bármilyen rehabilitációs szakemberről: orvos, gyógytornász, szociális munkás. 

A lényege mégis talán az, hogy az illető személy arra tette fel az életét, hogy embereken 

segítsen, másokat támogasson, s ennek érdekében szívét, lelkét feláldozza. 

A szociális munka egyik kiemelt területe a fogyatékos személyek segítése, integrálása, 

esélyegyenlőségük, jogaik védelme és érvényesítése, támogatásnyújtás a szülőknek és a 

családnak. Michel és Bob szerint a szociális munkásnak 3 szerepe van18: 

• Érzelmi segítséget nyújtson, amikor szükség van rá. 

• Szakmai segítséget biztosítson a gyógyulás érdekében. 

• Csökkentse azokat a negatív hatásokat, amelyek megjelennek, mikor egy érzéketlen 

szakmai bürokráciával kell foglalkozzanak. 

Érzelmi segítségre nem mindenkinek van szüksége, de akinek szüksége van, annak Jordan 

(1979) szerint segíteni kell , hogy maga találja meg a helyes utat a krízisből. Middleton (1992) 

a gyerek központosításra koncentrált és nem a szülőt helyezi előtérbe. A gyereknek két dolog 

rossz: megszületni és elfogadtatni magát másokkal. 

 A szociális munkásnak olyan tulajdonságokra van szüksége, ami nem feltétlenül 

különleges, hanem úgy kell a munkáját végezze, hogy tudja pontosan a fogyatékosság 

A szülőknek olyan tanácsadókra van szükségük, akik arra törekednek, hogy minél inkább 

saját maguk is megértsék a fogyatékosság értelmét, ami által a szülőknek biztosítják, hogy 

minél inkább lássák a rájuk bízott és őket terhelő sérült élet értelmét. A gyermek sérülésétől 

fogva szükségszerű, hogy a szülők és a fejlesztő vagy kezelő szakemberek gyakran 

találkozzanak, és ez nagyfokú együttműködést igényel. 

Egy tanácsadói rendszernek a következő három szintet kell figyelembe vennie: 

• a szülők kapcsolatát a sérült gyermekkel és a szülő nevelési magatartását. 

• a családot, mint dinamikus-strukturális egészet. 

• a család külső kapcsolatait. 

A szülőknek jogukban áll gyászolni és a szakembernek ezért kell engednie, szükségszerű 

hogy a bánatával szembe tudjon nézni, átélje és túltegye magát rajta. Nem csak a gyermekre 

kell figyelni, hanem arra is, hogy a család hogyan éli meg a helyzetet, hogyan befolyásolja a 

gyermek fejlesztése a többi családtag helyzetét, hogyan lehetne anyagilag támogatni a 

családot (fontos az anya esetében az időnkénti tehermentesítés). Továbbá figyelembe kell 

                                                 
18 Michel Oliver and Bob Sapey: Social work with disabled people. Third edition, Pelgrove Mecrnillos. 
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venni a társadalmi környezetet, a törvényeket és azt, hogy ezek függvényében milyen 

segítséget nyújthatnánk. 

„A legtöbb családnak minden nehézség, zűrzavar, megaláztatás és hétköznapi 

problémák ellenére, sikerül alkalmazkodnia ahhoz, hogy gyermeke fogyatékos. A szülők és 

családgondozás különbözősége nem elsősorban az éptől eltérő fejlődésű gyermek családjának 

patológiás vonásaiból következik, hanem a gyermek globális megközelítésű fejlesztése 

érdekében”.19 

A szülők leggyakoribb problémájuk, amiért szakemberek támogatásához fordulnak: 

• a sérült gyermek és testvérei igazságos nevelésének nehézségei. 

• az anya férjének és gyermekeinek az elhanyagolása a fogyatékos gyermek miatt. 

• a szülők részéről önfeladás, mivel túlzottan megterheltnek érzik magukat. 

• a szülők érzelmi konfliktusokban kerülnek a gyermek javulása érdekében, ami hosszú 

távon eredményes, de jelen pillanatban fájdalmat kell okozzanak vele gyermeküknek. 

Emocionális stressz, bizonytalanság uralja ilyenkor őket. 

• Anyagi akadályok (kedvezőtlen lakásviszonyok és a szomszédokkal való 

kellemetlenségek). 

A szakembereknek tudnia kell, hogy hogyan foglalkozzon (munkájának tere és határai) a 

fogyatékkal élőkkel és családjaikkal, mivel ez egy fokozottan érzékeny terület. Első sorban, 

figyelemben kell vennie a család intim szféráját (nyitott, egyértelmű kommunikáció, teljes 

információkat kell nyújtson a gyermek problémáiról, támogatni a család erősségeit és 

elismerni gondjaikat), kerülnie kell az egyoldalúan gyermekcentrikus látásmódot, követni a 

partnerség szabályait (fontos a problémák nyílt és őszinte megbeszélése). 

A szakemberek közötti kommunikáció és együttműködés, a feladatok egyeztetése nagyon 

fontos, mivel a sérült gyermek családja sok szakemberrel kell, hogy tartsa a kapcsolatot ezért 

jó, ha van együttműködés. Ha ez nem lenne meg, akkor a családnak sok energiáját elvenné. 

 Fontos egy intézménnyel is felvenni a kapcsolatot, hisz nem elég csak a szülő-

szakember kapcsolat. A szakembernek a team miatt van szüksége rá, a szülőnek a 

szülőcsoportra és a többi szakember megerősítő reagálására. 

 

                                                 
19 Berszán Lídia (2008) : A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. 
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5.  Romániában élő fogyatékos személyek statisztikája. 
 

Romániában élő fogyatékos személyek megoszlását a következő ábrán láthatjuk:20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra 
Forrás: ANPH 2009 (december 31)-es jelentése 

 
Az 1991-es népszámlálás volt az első olyan alkalom, amikor lehetőség adódott arra, 

hogy statisztikai információkat gyűjtsenek be az országban élő fogyatékos személyek 

számáról. Ezeket, az eredményeket 1993-ban sikerült közzé tenni, ami azt mutatta, hogy 

Romániában 222. 600 fogyatékkal élő személy van.21 

 

Évszám Fogyatékkal élő személyek száma 

1993 222. 600 

2006 479. 388 

2009 681. 558 

 

Ezt követte a 2006-os felmérés, amely dupla számadatot mutat 479. 388, azaz 13 év alatt 

duplájára nőtt a fogyatékosok száma (256. 788 személlyel több fogyatékos személy), ezt 

követően 2006-tól egészen 2009-ig, azaz 3 év alatt megközelítőleg hasonlóan magas értéket 

                                                 
20 Documente ANPH : Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale autoritatea naţională pentru persoanele 
cu handicap. Data Statistice Trimestrul IV. – 2009. december 31. 
21 Berszán Lídia (2008) : A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 
Kolozsvár. 

Összes fogyatékos személy 
681.558 

gyerek: 61.516 
Felnőtt: 620.042 

 

Családban élők 
664.409 

Intézményben élők 

17.149 

Gyerek 
61.458 

Felnőtt 
602.951 

Gyerek
58 

 

Felnőtt 
17.091 
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kaptunk: 202. 170 személlyel több fogyatékos személyt. Ebből következik, hogy egyre inkább 

növekvőben van a fogyatékos személyek száma hazánkban. 

A fogyatékosság típusok különböző szintű lehet, az enyhétől egészen a nagyon 

súlyosig. Az alábbi kategóriákat használják Romániában:22 

 - I. fokozat- súlyos- Az a személy, aki ebben a kategóriában van az a mindennapi 

életben speciális gondozást igényel, és folyamatosan felügyelet alatt kell legyen. 

 - II. fokozat- hangsúlyozott- Társadalmi életében és a mindennapokban lényegesen 

akadályozott és korlátozott. 

 - III. fokozat- közepes- Ebben az esetben a mindennapi élet korlátozott 

 - 0. fokozat- enyhe- Nem okoz túlzottan problémákat, nincsenek speciális védelemre 

utalva, szociális részvételük elfogadható szinten van és a statisztikai adatokban szerepelnek. 

 

A fogyaték típusa szerinti százalékos megoszlás: 

 

SZOCIÁLIS
0.15%

MENTÁLIS
17.05%

EUROPSZICHIKUS
13.61%

HALMOZOTT
7.14%

HIV / SIDA
0.79%

RITKA BETEGSÉGEK
0.87%

SURDOCECITATE
0.08%

LÁTÁS
17.62%

HALLÁS
3.35%

SZOMATIKUS
20.39%

MOZGÁS
18.95%

 
2. ábra 

Forrás: ANPH adatbázis, 200923 
 
                                                 
22 Berszán Lídia (2008) : A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 
Kolozsvár. 
23 Documente ANPH : Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale autoritatea naţională pentru persoanele 
cu handicap. Data Statistice Trimestrul IV. – 2009. december 31 
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 A jelenlegi statisztikai adatok csupán azokat a személyeket tartják számon, akik 

valamilyen ellátásban részesülnek, a többi része, akik nem kerülnek be a nyilvántartásban 

azok semmilyen szolgáltatásban, ellátásban sem részesülnek. 

 

 Romániában a négy leggyakrabban használt fogyatékossági kategória: 

• Értelmi fogyatékosság (handicap mintal) 

• Mozgássérültség (handicap fizic) 

• Érzékszervi fogyatékosság (handicap auditiv, visual) 

• Halmozott fogyatékosság (handicap asociat).24 

 

Korcsoport szerinti megoszlás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ábra 

Forrás: ANPH 2009-es jelentése25 
 

                                                 
24 Berszán Lídia (2008) : A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. 
25 Documente ANPH : Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale autoritatea naţională pentru persoanele 
cu handicap. Data Statistice Trimestrul IV. – 2009. december 31 

30-34 év
5.27%

35-39 év
5.38%

25-29 év
4.38%

20-24 év
4.73%

40-44 év
5.51%

65-69 év
7.88%

60-64 év
8.59%

55-59 év
10.02%

50-54 év
8.57%

45-49 év
5.12%

18-19 év
1.46%

15-17 év
1.72%

10-14 év
2.68%

5-9 év
2.54%

0-4év
2.09%

70-74 év
8.77%

75-79 év
7.40%

80-84 év
4.92%

85 év fölött
2.98%
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Hazánkban számos szakosított intézmény létezik a különböző fogyatékosságok 

orvoslására: speciális óvodák, iskola-internátusok, műhely-otthonok (felnőttek számára), szak 

és technikai iskolák siketnémáknak, vakoknak, oligofrének, mozgási-fogyatékosok számára. 

A speciális intézmények száma fokozatosan nő, hiszen arra törekednek, hogy minél több 

fogyatékos gyermek részesüljön valamiféle oktatásban.26 

Tiberiu Bogdan és Iulian Nica megállapították, hogy napjainkban a sajátos oktatási hálózat 

keretében és a termelés különböző ágaiban 47-féle szakmára készítik elő a fogyatékos 

gyermekeket, ami igazolja társadalmunknak a gondoskodását a fogyatékos gyermekek iránt 

is. 

 Az akadálymentesség nemzetközi jelei különböző fogyatékosságok esetén: 1= látás 

sérültek, 2= fehér botot használók, 3= mozgássérültek, 4= látás és hallás sérültek, 5= 

hallássérültek.27 

 

 

 1.                                                                    2.  
 
 
 
 
 

 3.               4.                      5. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Tiberiu Bogdan, Iulian Nica(1999): A „különleges” gyermek (Copii excepţionali), Editura Didactica şi 
Pedagigică, Bucureşti. 
27 http://www.mfk.unideb.hu/userdir/profzold/fogl.%20rehab%20award/html/3/11_2.html  
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6.  Kutatás célja és eredmények bemutatása 
 
 Kutatásom egy részét fogom csak bemutatni, ami a legelső lépés ahhoz, hogy egy 

nagy kutatást végére érjek. Elsősorban az elsődleges célom az volt, hogy megismerjek és 

beszélgethessek szociális munkásokkal, akik ezen a területen dolgoznak. Nem minden esetben 

szociális munkással beszéltem, hisz mint említettem az elméleti részben, fogyatékosokkal 

több szakember is foglalkozik.28 Továbbá arra törekedtem, hogy minél több intézménybe 

eljussak és az általam készített táblázatot (csatolva a mellékletben) kitölthessem egy ottani 

szakember segítségével.  

 Összesen 12 intézménybe sikerült eljutnom, ahol 140 fogyatékos gyermekkel 

találkozhattam, s egyaránt beszélgethettem, volt rá alkalom hogy játszodtunk. 

A 4. ábrán látható azok az intézmények melyek információt szolgáltattak, ábrázolja a 

fogyatékos gyermekek arányát is, az alábbi 1-es táblázatban pontos számadatokat is 

megtudhatunk. 

 

4. ábra 

                                                 
28 Berszán Lídia (2008) : A fogyatékos személyek társadalmi integrációja 
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Intézmények 
 

Fogyatékos 
személyek száma 

Fogyatékos személyek 
százalékban 

Speciális Integrált 
Oktatás-I-IV osztály- 

Kolozsvár 
11 7.9% 

Gaál Mózes Általános 
Iskola-Speciális 

Osztály-V-VI.-Barót 
12 8.6% 

Máltai Óvoda- 
Kolozsvár 

19 13.6% 

Integrált Játszóház-
Csemete Óvoda- 

Kolozsvár 
15 10.7% 

Hisszük, hogy 
fontosak vagyunk 
Egyesület- Barót 

11 7.9% 

Cimbora Óvoda-
Napsugár Speciális 

Csoport- Barót 
9 6.4% 

Gaál Mózes Általános 
Iskola-I-IV. Speciális 

Osztály- Barót 
9 6.4% 

Közösségi 
Szolgáltatási 

Komplexum-Barót 
20 14.3% 

AXA Központ- 
Kolozsvár 2 1.4% 

Máltai 
Segélyszolgálat- 

Kolozsvár 
4 2.9% 

Hallássérültek 
Óvodája- Kolozsvár 

13 9.3% 

Hallássérültek Iskolája 
V-VI-Osztály- 

Kolozsvár 
15 10.7% 

ÖSSZESEN 140 100.0% 
1. táblázat 

Fogyatékos személyek száma különböző intézményekben 
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A legtöbb fogyatékos gyermeket a baróti Közösségi Szolgáltatási Komplexumban találtam 

(14.3%), ezt követte a kolozsvári Máltai Óvoda 13.6%-kal. 

Egy hipotézist fogalmaztam meg: nem vállalnak több gyereket azok a családok, ahol 

van fogyatékos gyermek,. Ezt a megfogalmazott feltételezést az SPSS program segítségével 

próbáltam bizonyítani. 

 Az alábbi ábra rámutat, a fogyatékos gyermekek nemek szerinti megoszlására: 

 

5. ábra 
 

Mint látjuk a fiuk többségben vannak, de a lányok is követik. Mindez nem utal arra, hogy 

minden esetben a fiuk többsége rendelkezik fogyatékossággal. 

 Ezt követi az intézményekben előforduló betegségek, melyet a 2-es táblázatból (6. 

ábra) olvashatunk ki.  A mintában legnagyobb arányban értelmi fogyatékosok vannak, 

amelyet egyaránt követ a hallás (16.4%), tanulási zavaros gyermekek (14.3%), mozgás sérült 

(13.6%) gyermekek száma. Voltak olyan intézmények, ahol egyaránt volt értelmi fogyatékos 

gyermek és hallássérült gyermek is. Elmondhatjuk hogy a minta nagy többsége (47.1 %) 

értelmileg akadályozott gyermek. 

Legkisebb arány a látás és halmozottan sérült gyermekek képezték, amelyek ugyanannyi 

százalékban képezik a mintát (2.1%). 
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Fogyatékos 
gyermek betesége Fogyatékos személyek száma Százalékos megoszlás 

hallás sérült 23 16.4% 

értelmi fogyatékos 66 47.1% 

mozgás sérült 19 13.6% 

autista 6 4.3% 

tanulási zavarok 20 14.3% 

hallmozottan sérült 3 2.1% 

látás sérült 3 2.1% 

ÖSSZESEN 140 100.0% 

 

2. táblázat 
Mindez jobban látható diagramm formában:  

 

6. A. ábra 
 Áttérve a kutatás lényegesen meghatározó pontjaira, amely bebizonyítja a 

feltételezésem. Első sorban arra figyeltem, hogy milyen arányban van a fogyatékos 

gyerekeknek testvérük. Mindez egy fontos tényező, hiszen ha több százalékban van testvérük 

a sérült személyeknek, akkor arra a következtetésre jöhetek rá, hogy a szülők vállalnak 

gyerekeket. De mindezt megkérdőjelezi az a feltevés, hogy ha az első gyermek fogyatékos, 

akkor is vállalnak? Sok szakirodalom ír arról, hogy az anyának több időre van szüksége 

ahhoz, hogy újból gyereket tudjon szülni (ha az első fogyatékkal született). Így például Dr. 

Berszán Lídia is, ahogy említi a gyász szakaszait.29 

                                                 
29 Berszán Lídia (2008) : A fogyatékos személyek társadalmi integrációja 
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 A mintában a 140 személyből 99 gyermeknek van testvére, ami megegyezik 70.7 %-

kal, és a maradék 41 gyermek nem rendelkezik testvérrel (29.3 %). 

 

7.ábra 
 

 A 12 intézmény adatai arra utalnak, hogy a családok többsége vállal még gyereket. 

Tehát az adatok arról tanúskodnak, hogy a szülők fel tudják dolgozni, azt hogy fogyatékos 

gyermekük született és vállalnak még gyereket. Avval a ténnyel mindenki tisztában van, hogy 

nem könnyű a sérült gyermek nevelése. 

 Idézném Dr. Kálmán Zsófiát, aki könyvét kezdi az alábbi idézettel: 

 

„Utca, utca, bánat utca, 

Bánatkővel van kirakva, 

Ej, haj azt is tudom, hogy ki rakta, 

Hogy én járjak sírva rajta.”30 

(Csángómagyar népdal) 

                                                 
30 Kálmán Zsófia (2004) : Bánatkő. 
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 Az általam megfogalmazott feltevés a statisztikai adatok szerint tévesnek bizonyult, 

hisz mint látjuk a minta felének van testvére. 

Lássunk néhány olyan adatot ami meghatározza a fentebbiekket. 

A testvérek száma befolyásoló tényező, hiszen az alábbi adatokból láthatjuk, hogy a családok 

abban az esetben vállalnak gyereket, ha már születet egészséges gyermekük, tehát ha a 

fogyatékos gyermek nem az első szülött. Abban az esetben, ha első szülött gyermek, akkor 

már kevesebb a valószínűsége, hogy második gyerek is fog születni. 

 Az alábbi kördiagram összegezi azt, hogy az általam felmért gyerkeknek hány 

testvérük van: 

 

8.ábra 
 

A 8-as ábrán láthatjuk, hogy a családok többsége csak plusz még egy gyereket vállal. Mindezt 

az alábbi kereszttáblázatban (3-as táblázat) aprólékosabban láthatjuk. Olyan feloszlást mutat, 

ami a fogyatékos gyermek betegségét és a testvérek számát összegzi. Több mint felének (53) 

egy testvére van, ezt követik azok a gyermekek, akiknek két testvérük van: azaz 19, majd a 

háromnál több testvérrel rendelkezők (16) és utolsóként, akiknek három testvérük van (11). 

Érdekesnek tartom, hogy a 3-nál több testvérrel rendelkezők meghaladták a mért vizsgálatban 
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azokat, akiknek három testvérük van. Kiemelkedő számot mutat az értelmi fogyatékos (26) és 

mozgás sérült (10) gyereknél az a mutató, hogy egy testvérrel rendelkeznek.  

Az adataim arra utalnak, hogy azok a családok ahol mentális retardációról 31 beszélünk és 

mozgás sérültségről, ott a szülők legnagyobb számban csak egy gyereket vállalnak. 

 

Crosstab 

Count 

Testvérek száma  

Egy testvér Két testvér Három testvér 

3-nál több 

testvér Összesen

Látás sérült 1 0 1 0 2

Hallmozottan sérült 1 1 1 0 3

Tanulási zavarok 3 6 5 3 17

Autista 4 0 0 0 4

Mozgás sérült 10 2 1 2 15

Értelmi fogyatékos 26 6 3 9 44

Fogyatékos gyermek 

betesége 

Hallás sérült 8 4 0 2 14

Összesen 53 19 11 16 99

 

3. táblázat 
A 4-es táblázatból kiolvasható, hogy a testvérek nagy többsége egészséges. 99 

gyerekből csupán 18 olyan gyermek, aki rendelkezik valamilyen fogyatékossággal, a maradék 

81 személy egészséges testvér szerepet tölt be. A családnak az a kedvezőbb, ha az első 

gyermek egészséges s csak másodiknak születik fogyatékos gyermek, de viszont ha az első 

gyermek a fogyatékos, akkor nagy a valószínűsége, hogy a család nem vállal több gyereket s 

minden idejüket és erejüket a gyerekre szentelik (család szerepe a fogyatékos gyermek 

életében), hiszen ritkábban már az első pillanatban kiderül, hogy a felnövés során nehézségek 

várhatók-e.32 

                                                 
31 „Mentális retardáció = a személy intelligenciaszintje és adaptív készsége az áltagosnál jelentősen 
alacsonyabb." 
Ronald J. Comer (2005) : A lélek betegségei. Osiris Kiadó, Budapest. 
32 Kálmán Zsófia- Könczei György (2002): 369 old. 
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TESTVÉREK 

Rendelkezik valamilyen 
fogyatékossággal Egészséges 

Összesen 

18 81 99 
 

4. táblázat 
 

 Az alábbi kördiagramm (9. ábra) kimutatja, hogy az elemzett kutatási mintában inkább 

nagyobbak a testvérek, tehát a fent említett tényeket alátámasztja. Ezt követi mikor a 

fogyatékos gyermek a nagyobb, és kevés az az eset, mikor kettőnél több gyerek van egy 

családon belül. A sárga rész jelöli azokat a gyermekeket, akiknek nincs testvérük, a program 

érvénytelen válaszként kezeli. 

„Testvér sorrend” szerinti megoszlás 

 

9. ábra 
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7.  Következtetések 
 Azt feltételeztem a kutatásom elején, hogy nem vállalnak több gyereket azok a 

családok, ahol van fogyatékos gyermek. Mindezt abból következtettem, hogy az elméletben 

elhangzottak arról tanúskodnak, hogy milyen nehezen küzdenek meg a családtagok a 

fogyatékosság tényével, különböző szerepeket kell vállaljanak annak érdekében hogy a 

családi homeosztázis megmaradjon és közös erővel elfogadják s belenyugodjanak. 

Elképzelésem szerint, ha fogyatékos gyermek születik, akkor minden egyes családtag arra 

törekedik, hogy a gyermeknek örömet szerezzen, s segítse az élete különböző szakaszain. 

 A statisztikai adatok evvel ellentétben azt mutatta ki, hogy a szülők igen is vállalnak 

gyermeket, a felmért intézményekben járó fogyatékos gyermekek több mint felének van 

testvére, igaz nagyobb többségben a testvér idősebb, mint a sérült gyermek, de kicsivel 

kevesebb az aránya azoknak a családoknak, ahol az első szülött gyermek fogyatékos s a 

szülők ezt követően is vállaltak gyereket.  

 A szociális munkának legfőképpen az a szerepe, hogy támogassa az olyan családokat, 

akiknek fogyatékos gyermekük születik, hogy vállaljanak még gyermeket. Mindennek példa 

értékű ereje van, hisz a társadalom számára egyre ismertebbé válna a fogyatékosság ténye.  

Egyszóval a szociális munka kiegészíthetné és minőségileg magasabb szintre emelhetné a 

fogyatékos személyek támogatásának hazai gyakorlatát. 

 Kutatásom még nem ért véget, hisz ez a felmérés a szülőkre vonatkozott, de ezt követi 

a fogyatékos testvér kapcsolata az egészséges testvérrel. Ez az előzetes felmérés által 

tudomást szerezhettem, hogy az adott intézményben hány fogyatékos gyermeknek van 

egészséges testvére. Ezt követi majd a sérült gyermek felmérése családrajz segítségével, és 

egy kérdőív felvétele az illető gyermek testvérével. Mindezt az államvizsga dolgozatomban 

fogom feldolgozni, ami által bebizonyosodik, hogy milyen a kapcsolat a testvérpáros között. 

 Befejezésként Varga Domokos szavaival búcsúznék…  

 

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. 

Ő azt hiszi: csak játszik. 

De mi már tudjuk, mire megy a játék. 

Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.” 

 
 

(Varga Domokos) 
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1. melléklet: 
TÁBLÁZAT 

 FOGYATÉKOS GYERMEK TESTVÉR 

 Nem Kor H.s. É.f. M.s. Aut. Más 
fogy. 

Nem Kor Nor. H.s. É.f. M.s. Aut. Más 
fogy.

 1.                
2.                
3.                
4.                
5.                
6.                
7.                
8.                
9.                
10.                
 11.                
12.                
13.                
14.                
15.                
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                
21.                
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
33.                
34.                
35.                
36.                

H.s.=  Hallássérült gyermek 
É.f. =  Értelmi fogyatékos gyermek 
M.s.=  Mozgássérült gyermek 
Aut. =  Autista gyermek 
Nor. =  Normál ( egészséges ) gyermek 

                 Más fogy.=   Más féle fogyatékossággal élő gyermek 
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2. melléklet: 
Néhány fogyatékos gyermekről készült fénykép: 

• Hallássérült gyermekek: 

 
• Down koros gyermek (értelmi fogyatékosság): 

 
• Mozgássérült gyermek: 
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• Autista gyermekek: 

 
• Látássérült fiatal: 

 
• Halmozottan sérült gyermek: 

 
 


