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Összefoglalás 
 
A fogyatékkal élők életminősége fontos kérdés ma hazánkban. Nem csak azért, mert Európa Uniós 
ajánlás fogalmazza meg az esélyegyenlőség jegyében az egyenlő bánásmód elvét (Eurobarometer 
2003) és a hazai ellátás is igyekszik saját határai mellett ezt követni. A törekvések mellett mégis 
nehezen és lassan történik változás. A magyar bentlakásos intézetekben a terápiás ellátások, 
szabadidős lehetőségek főként a passzív tevékenységeket foglalják magukba. A Dél-Dunántúl 
intézeteiben, 2011-ben végzett kutatásunk is ezt támasztja alá, azaz a felnőtt fogyatékossággal élők 
számára kínált programok 80%-a az inaktív tevékenységre építenek.  Meglepő eredményül szolgált, 
hogy a Dél-Dunántúlon vizsgált 24 intézményben (3746 fő) a működő rekreációs tevékenységeket az 
esetek 87%-ában kizárólag intézményen kívül tudják megvalósítani. Az élményt is kínáló, aktivitásra 
építő terápiák és foglalkozások alig jelennek meg a kínálati palettán. Egy korábban végzett 
intervenciós terápiás mozgásfejlesztő programunkon (2009) már tapasztaltuk az aktív élményterápia 
sikerét és eredményességét. A program célja volt egy olyan mozgásterápia létrehozása a vizsgált 
intézményben, mely a zene és a tánc eszközeivel a mozgásképességek fejlesztésére koncentrál, 
valamint ezzel egyidejűleg hatást gyakorol a kommunikációs és szociális képességekre is. A 
vizsgálatot kis elemszámban, autisták körében végeztük 2 hónapon keresztül, mely a kis elemszám 
ellenére is szembetűnő pozitív eredményeket hozott. A vizsgálati eredmények bemutatása során 
szeretnénk a figyelmet felhívni arra, hogy a fogyatékkal élők számára mennyire fontos lenne az 
élmény szintű aktív terápiás és egyben rekreatív rendszeres bevezetése. 
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Summary 
 
The life quality of disabled people is a crutial issue in our country, nowdays. It is not only so because a 
European Union offer phrases the doctrines of egalitarianism in the name of equality (Eurobarometer 
2003), but also because, within its own bounderies, domestic supply is also striving  to follow these 
doctrines. 
Despite all the efforts it is still a slow and hard process.  In Hungarian residential institutions, therapy 
services and outdoor activities mainly signify passive activities. The same has been confired by the 
researches made in the institutions of  Southern Transdanubia in 2011, that is, the 80% of the 
programs offer to adult disabled people, are based on inactive activities. It was a surprising result, that 
in the examined 24 Southern Transdanubia institutions (3746 men) they could make these active 
recreational activities possible exclusevily outside in 80% of the cases. The experience-offering, 
activity based and constructive therapies and activites are rarely on the supply list. 
During an earlier movement improving  interventional theraphy program (in 2009) we have already 
experienced the success and efficiency of the active experience-based therapy. 
The goal of the program in this institute was to create a physiotherapy, that concentrates on the 
developement of movement with music and dance and also developes communicative and socail 
abilities. The study has been performed amongst autistic people for 2 months, which proved positive 
results even on such short terms. Providing our findings we would like to raise the attention on how 
benefitial it would be for people with disabilites to receive active experience with therapies, and to 
implement this recreation on a regular basis. 
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