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Családközpontú, mindennapi tevékenységekre alapuló, a család természetes közegében nyújtott kora gyermekkori 
intervenció lehetőségei Magyarországon.

A 2019 szeptemberében indult ECI Agora pilot programban közel 200 családot láttunk el a családközpontú, 

mindennapi tevékenységekre alapuló, a család természetes közegében nyújtott ellátási koncepció szerint. A három 

pilot intézményben összesen 18 szakember - gyógytornász, gyógypedagógus, konduktor - biztosította a családok 

ellátását. A pilotban résztvevő terapeuták családi szükséglet alapján egyéb szakemberekkel (pszichológus, védőnő) 

konzultáltak, a gyermekek fejlődésének változását a Gézengúz Alapítvány protokolljának megfelelően a pilot idejében 

is gyermekneurológusok követték.  2019 szeptember és 2020 márciusa között több mint 800 alkalommal nyújtottak 

ellátást a szakemberek az Agora koncepciója szerint azoknak a családoknak, akik részt vettek a pilot vizsgálatában. 

A pilot hatékonyságának méréséhez 50 családot kértünk fel, közülük igen magas arányban, 88 % töltötte ki a 

2020 májusában kiadott online kérdőívet, amely több területen vizsgálta a pilot időszakban bekövetkezett változásokat

2020 első negyedévében bekövetkezett COVID-19 pandémia következtében, a járványügyi helyzetre való te-

kintettel a személyes ellátások szüneteltek, a terapeuták távkonzultációk formájában folytatták/biztosítták a családok 

támogatását, illetve a szakemberek közötti konzultáció és a pilot szervezetek szupervíziója is online formában valósult 

meg. A pilotban résztvevő családok többsége nyitott volt a különböző digitális platformok igénybevételére a videó 

konzultációk megvalósítására, a pilot folytatására.

Néhány család számára nehézséget okozott a távkonzultációs alkalmak megszervezése, melynek hátterében 

technikai, illetve szervezési nehézségek álltak, így nem tudták vállalni a pilot folytatását.  

Ezen családok számára a telefonos konzultáció biztosításával, a kapcsolatokat a nehézségek ellenére is meg 

tudtuk tartani ellátásuk részleges fenntartását.

A járványügyi helyzet bizonytalansággal teli kihívást jelentett mind a családok, mind a szakemberek számára. A 

világjárvány azonnali alkalmazkodást igényelt a hirtelen megváltozott életkörülmények, a megváltozott lehetőségek 

és kötelezettségek terén mindenki részéről. A családok többsége elfogadta a felkínált távkonzultációs lehetőséget, 

vagy bármely támogatást, ami a gyermekük állapotához hozzájárulást adott. Azoknál a családoknál, akik a járvány 

helyzetet megelőzően is ellátást kaptak a pilot intézmények valamelyikében, összességében nagyrészt gördülékenyen 

történt az online ellátásra történő váltás, mivel a szakemberek a korábbi ellátás során is a családdal szorosan együtt-

működve, az otthoni létre, megvalósíthatóságra fókuszáltak a fejlesztési terv kialakítása közben. Azonban azoknál a 

családoknál, akik a COVID-19 járványhelyzet alatt csatlakoztak be az ellátásba, nehéz volt úgy megkezdeni a közös 

munkát, hogy a szakember és a család, a gyermek nem találkozott személyesen egymással, és nem alakulhatott még 

ki egymás megtapasztalása.

A családok egy részénél a legfőbb nehézséget az jelentette, hogy sok esetben az ellátást igénylő gyermek 

mellett otthon volt egy, két vagy akár több testvér is egyidőben, így a mindennapi rutinokat nagy figyelemmel kellett 

folyamatosan igazítani az otthoni környezethez, a család dinamikájához. A “social distancing” következményeként az 

édesanyák egyedül maradtak; az Kapcsolati térképpel (ECOMAP) kirajzolódott támogató háló lehetőségei beszűkültek. 

A “személyes” támogató egy személyben az édesapa lett, akinek továbbra is dolgozni kellett, a nagyszülők, tágabb 

család, barátok, ellátók csak az online térben tudták segíteni az édesanyát, akire az otthon maradt testvérekkel együtt 

még több feladat hárult. Talán ennek következményeként is, a szakemberek arról számoltak be, hogy a családok több 

olyan kérdéssel keresték meg őket, ami saját szakterületükön, kompetenciájukon kívül esett. 

A szakemberek számára további kihívást jelentett, hogy a videó konzultációk során csak verbális úton és babával 

való bemutatókkal tudták támogatni a családot, a különböző funkcionális helyzetekben nem tudtak segítő kezet nyújtani. 

A nehézségek ellenére azonban mindenki igyekezett maximálisan alkalmazkodni az új helyzethez, ami végül pozitív 

felismeréseket is eredményezett. A családok nagy lelkesedéssel osztották meg a szakemberekkel az otthon készített 

videókat a gyakorlásokról és az elért sikereikről. Azok a szülők, akik korábban nem bíztak eléggé önmagukban, és az 

ellátás során problémamegoldó személyként tekintettek a szakemberekre, most ebben a szükséghelyzetben maguk 

váltak aktív résztvevőjévé a gyermekük fejlesztésének, ami által pozitív változásként megélt szülő kompetenciájuk 

jelentősen növekedett, az elért célok, sikerek örömet jelentettek az egész családnak.
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1 | Hogyan valósult meg a pilot során a mindennapi tevékenységeken alapuló, 
családközpontú megközelítés?

1.1 | Természetes közegben történő munka (pl.: a család otthonában)

A pilotban résztvevő terapeuták és családok nagyobb részt pozitív élményként tekintettek a természetes közeg-

ben - családi otthonban - történő ellátásra, tanácsadásra, coachingra, még ha csak online módon valósulhatott meg.

Az ellátók virtuálisan belépve a családok mindennapjaiba sok részletre kaptak rálátást a pilotban résztvevők 

élethelyzetéről, valós nehézségeiről, valamint a családok saját teréről, közegéről (például, milyen otthoni eszközeik 

vannak, hogyan zajlik pontosan az étkezés, mik a családi rituálék stb.).

A folyamatos természetes közegben történő távkonzultáció, lehetőséget teremtett arra, hogy a hétről-hétre 

felmerülő kérdésekre a család mindennapi életéhez igazodva találjanak megoldásokat. 

A pozitívumok mellett mind a családok, mind a szakemberek beszámoltak a kezdeti magas stressz szintről. A 

családok számára külső személyt beengedni kezdetben szokatlan volt. A terapeutáknak is alkalmazkodnia kellett a 

pilot elvárásaihoz és a lehetőségekhez.

1.2 | Alkalmazott eszközök (ECOMAP – Kapcsolati térkép, RBI – Rutin alapú kérdőív)

Az alkalmazott eszközökről nagyon eltérő visszajelzéseket kaptunk. A terapeuták közül sokan jó kiinduló pontnak 

tartották az RBI-t, egyfajta vezérfonalat nyújtott számukra a beszélgetés során. Többen azonban azt a visszajelzést 

adták, hogy az RBI ezen formájának hosszú távú használatát nem tudják elképzelni - túl struktúráltnak találták, csecse-

mők esetében nehezebben értelmezhetőek a listázott rutinok, inkább a bölcsődés, óvodás, iskoláskorú gyermekekre 

fókuszál - felvétele hosszú idő, így a mindennapi gyakorlatban nem túl praktikus. 

A családok túl időigényesnek, kimerítőnek találták az RBI felvételét, a rutinok végén található elégedettségi skála 

azonban sok esetben pozitív visszacsatolást, megerősítést jelentett számukra. 

Konkrét visszajelzéseket is megjelenítünk az alábbiakban:

„A kérdőív kitöltése nem volt olyan egyszerű. Volt, amin gondolkoznom kellett, de miután végeztünk vele, akkor 

szembesültem igazán azzal, hogy mik azok a tevékenységek, dolgok, amik nehezebben mennek (öltözködés, 

beszéd, tisztálkodás...). Ezekre sok hasznos tanácsot kaptam, amiket meg is fogadtam, mára már nagyon sok 

mindenben segített, rengeteget fejlődtünk, megtanultunk kézjelekkel beszélni, több teret adtam a fiamnak 

abban, hogy öltözködjön, megtanulta, hogyan jelezze, hogy pisilt, kakilt a pelusba és sorolhatnám...” (édesanya)'

A családok számára egyértelműen a célok táblázatba foglalása és priorizálása volt a leghasznosabb eszköz, 

ugyanis a kisebb célok kitűzése, és azok folyamatos felülvizsgálata/monitorozása segítette őket abban, hogy reáli-

sabb elvárásaik legyenek gyermekük fejlődését illetően, így látványosabb volt az elért fejlődés, mely pozitív hatással 

volt az egész család hangulatára, dinamikájára. Azonban a szülői visszajelzések alapján kiemelnénk, hogy a célok 

meghatározása során túl strukturált volt az előre meghatározott darabszám, miszerint 6 cél kitűzésére törekedjünk. 

Ez inkább megfelelési kényszert váltott ki belőlük.

A Kapcsolati térkép (ECOMAP) összességében segítséget jelentett a családoknak kapcsolataik tudatosításában, 

vizuálisan megjelenítette, ki az, aki pozitív hatással van a családra, és ki az, aki feszültségforrást jelent számukra. 

Reálisan áttekintve valós helyzetüket, segített erőforrásaik felmérésében, így könnyebben élni tudtak a rendelkezé-

sükre álló lehetőségekkel.

„Miután kész lett, akkor vettem észre, hogy milyen rejtett stresszforrásaim vannak, amik megnehezítik a ma-

gában is nehéz családi életünket, ez önmagában is érdekes volt számomra!” (édesanya)!

A terapeuták azonban saját munkájuk szempontjából kevésbé találták hasznosnak, használhatónak a Kapcsolati 

térképet.
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1.3 | Közös munka az érintett gyermeken kívül a családtagokkal is

Összegezve, a pilot segítette az ellátó és a család között kialakult kapcsolat elmélyítését. A virtuális és személyes 

családlátogatások során a szűk családi erőforrások jobban megmutatkoztak, így eredményesebben bevonhatóvá vált 

az egész család. Bár tapasztalataink szerint a találkozásokon nagyobb arányban az édesanyák vettek részt, azért a 

beszélgetések során kirajzolódott más családtagok szerepe is.

1.4 | Pozitív tapasztalatok (zökkenőmentes munkafolyamatok, a szakemberek és 
családok attitűdjének változása)

Az ellátók a pilot legfőbb pozitívumként azt fogalmazták meg, hogy betekintést nyerhettek a családok mindennap-

jaiba, ez által új felismerésekre tettek szert, amellyel segíteni tudtak a család aktuális nehézségeinek értelmezésében, 

azonosításában. A családi életekben ezen hatások eredményeként látványos változások indultak meg.

„A problémák sorrendjének felállítása és a nehézség pontozása úgy érzem kellő céltudatosságra ösztönzött 

engem, terapeutát. 

A változásokat minden hónapban monitoroztam és értékeltem. Ez egyfajta irányt szabott a beszélgetéseknek 

és a terápiás menetnek is.” (gyógytornász)

„A más terület szakembereinek bekapcsolása, napirend áttekintése nem volt új elem az ellátási modellben; 

ugyanakkor az otthoni ellátás, erőforrás térképezés volt mindkét fél számára pozitív újdonság.” (gyógytornász) 

A családok érzékelték, hogy a pilot hatására kompetensebbé váltak saját gyermekük gondozásában, fejlesztésében. 

A család mindennapi rutinját megismerve, az egyéni fejlesztési tervek beillesztése/ beépítése könnyebbé vált a 

mindennapi tevékenységekbe. A családok számára a célok priorizálása segített a megfelelő mérföldkövek megfogal-

mazásában, ezáltal csökkentek a túlzó elvárások mind a gyermekek, mind maguk felé, így kevesebb kudarc élményt 

tapasztaltak. Az elérhető aktuális lépések és célok megfogalmazásával, a családok több sikerélményt éltek át. 

„A pilot projektben tetszett, hogy egyben láthatóvá váltak gyermekem személyére szabva, a fejlődési ütemek 

megfelelő fontos fókuszpontok, amik leírva és rendszeresen átbeszélve és rangsorolva, nekünk, szülőknek is 

nagy segítség volt, hogy mire érdemes jobban odafigyelnünk a mindennapi rutinban, ezekhez sok megoldási 

javaslatot kaptunk illetve minket is arra sarkallt, hogy keressünk megoldást életvitelünknek megfelelően.” 

(édesanya)

1.5 | A jövő kihívásai (mi jelentett nehézséget a pilot során, mi az, ami több tudást, 
tapasztalatot igényelt volna)

A terapeuták legfőbb nehézségként a saját szakterületükön kívül eső szaktudás hiányát fogalmazták meg. Több 

tapasztalatra és más szakterülettel a folyamatos intézményekkel való együttműködésre lenne szükségük a családok 

teljes körű, átfogó megsegítésére, mivel sok esetben merültek fel pszichológiai vagy szociális jellegű problémák. Egyik 

következtetésként vontuk le a szakemberek visszajelzései alapján, hogy az O.T (occupational therapy) hiányszakma 

Magyarországon.

A családok egy része nehézségként fogalmazta meg, hogy kezdetben kicsit bizalmatlanul fogadták az ellátót saját 

otthonukban, visszajelzéseik szerint az otthoni környezetben történő ellátás esetén is kiemelt fontosságú a megfelelő 

bizalmi kapcsolat kialakulása a család és terapeuta között, a hatékony együttműködés érdekében.

2 | Mi volt a korreláció a pilot intézmények és a családok válaszaiban 
a változások tekintetében? Hogyan változott a családcentrikus ellátás 
megítélése a pilot során?

A családok összességében nyitottak voltak, és örültek a lehetőségnek, hasznosnak találták, hogy kívülről láthatnak 

rá a saját rendszerükre, nehézségeikre és ez segítette őket a hatékonyabb probléma megoldásban.
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A mindennapi tevékenységekbe illesztett fejlesztés a családok számára a kompetencia érzés növekedése mellett 

nagyobb felelősségvállalást is jelentett. A pilot során az otthoni környezetben történő ellátást a védőnői ellátás során 

tapasztaltakkal vonták párhuzamba. A családok beszámolóiból kiderült, hogy a koncepció egyes elemei - mint a min-

dennapi tevékenységek és az otthoni terápiás célú helyzetek átbeszélése -  már korábban is az ellátás részét képezték.

„Koncentráltabbnak éreztük a személyspecifikusságot, hogy gyermekünk mindennapi életvitele és életmódja 

is előtérbe került, így egy nagy halmazban tudtuk mi szülőként is figyelni, hogy milyen tényezőkre kell odafi-

gyelnünk.” (édesanya)

3 | Mi a következő lépés a pilot befejeztével?

3.1 | Hogyan támogatja a pilot a koncepció továbbterjedését (pl.: a törvényhozásban, 
szülői szervezetekben) és a kora gyermekkori intervenciós rendszer változását 
hazánkban?

Az otthoni környezetben történő ellátásból adódó szokatlan helyzet miatti kezdeti kényelmetlenség, zavartság is 

megjelent a családoknál és terapeutáknál egyaránt. A szakemberek számára megfelelő felkészítés, tréning, coaching 

segíthetné a hatékonyabb kommunikációt és a kezdeti nehézségek kezelését, ezáltal segítve a kapcsolat elmélyíté-

sét. Ugyanis a kapott visszajelzésekben megfogalmazottak alapján a terapeuta és a család között kialakult bizalmi 

kapcsolatban könnyebb volt a természetes közegben történő munka, mely a család és a teraputa között nyíltabb 

kommunikációt, őszinteséget, a gyermekek részéről pedig felszabadultságot eredményezett. 

Felmerült az RBI egy ellátási algoritmus szerinti strukturált kérdéssorrá formálása, alegységekre bontása, mivel 

ahogy említettük, a terapeuták és a családok egyaránt hosszúnak és fárasztónak találták felvételét, és bizonyos élet-

korú gyerekekre nehezen alkalmazható.

A visszajelzések alapján a Kapcsolati térkép (ECOMAP) a szociális kapcsolatok vizuális megjelenítésének jelen-

tőségére hívta fel a figyelmet, míg a célok-táblázat (célok pontos megállapítása, priorizálása) segített a lényeglátás 

kialakításában, ezáltal a családok reális célokat, elvárásokat határoztak meg, így könnyebben történtek meg a pozitív 

felismerések, és több lehetőségük adódott az öröm megélésére. Ezek rutinszerű alkalmazása és a terápiás ellátásba 

történő beépítése tovább segítheti a családok hatékony működését és a sikerek megélését. 

A pilotban résztvevő ellátók javaslata a jövőre nézve szülői fórumok indítása, szülői kezdeményezések támogatása. 

A különböző országos hatókörű érdekképviseleti szervezetekkel (pl. Kézenfogva Alapítvány) az együttműködéseink 

keretében kiterjeszteni a szemléletet, szakmapolitikai szempontként beépíteni a kommunikációba.

A szülők azonban a pozitív saját érzések, visszajelzések számokkal történő igazolását nem tudják elképzelni – 

bizonyító erejű számok nélkül a támogatók megszerzése nehezen elképzelhető.

3.2 | Hogyan fogják a pilotban résztvevő szervezetek – mint ECI Agora központok – 
tovább mélyíteni és terjeszteni a mindennapi tevékenység alapú és családközpontú 
megközelítést a szakemberek és a családok körében? Milyen jövőbeli terveik 
vannak az ECI-Agora projekt lezárását követően?

Az ECI-Agora pilot tapasztalatait minden intézet egyrészt helyi szinten tudja népszerűsíteni előadásokkal, work-

shopokkal, tapasztalat megosztásokkal. A későbbiekben célunk lenne egy posztgraduális képzés indítása, amelyben 

az ECI-Agora projekt koncepcióját ismertetnénk meg a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberekkel. 

Hosszú távú tervünk a szakellátók egyetemi oktatásához csatlakoztatható, kora gyermekkori intervenciós képzési 

szakanyagként a tantervbe emelhető modul kidolgozása.
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