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Kicsoda György? 
Adapted from B. Munt (1984): Creating futures together  

 

 
A fogyatékossági (deficit-központú) megközelítésben 

 
 

KICSODA GYÖRGY? MIRE VAN SZÜKSÉGE? 
 Egy olyan ember, akinek mentális 

kora 4 év és 3 hónap.  

 Gyerekeknek szóló programokra.  

 Egy személy, akinek az IQ-ja 

kevesebb, mint 30  

 Hogy megvédjék a világtól 

 Egy súlyos fokban értelmi 
fogyatékos ember  

 Nagyon egyszerű feladatok 
megtanulására. 

 Egy olyan ember, aki képtelen a 
mozgásait, gesztusait finomítani.  

 Arra, hogy a nem fogyatékos 
emberektől elkülönítve, mivel 

teljesen más szinten van hozzájuk 
képest. 

 Egy olyan személy, akinek heves 

dühkitörései vannak a személyzet 
felé. 

 Magasan képzett személyzetre, 

aki megfelelően tud bánni a 
szegényes képességeivel, vagy a 

viselkedési problémáival.  
  Olyan környezetre, ahol a 

magatartási problémái 

kontrollálva vannak. Ezáltal, 
amikor képessé válik kontrollálni 

saját magát, akkor képes lesz 
visszailleszkeni a “normális” 

környezetébe.  
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Személy-központú megközelítésben 
 

 

KICSODA LAJOS? MIRE VAN SZÜKSÉGE? 
 Egy 40 éves ember, aki nem 

tapasztalt meg számos dolgot, 
amit más emberek igen, és 

akinek sosem volt igazi 
munkája.  

 Igazi munkára és sok 

tapasztalatra. 

 Egy ember, aki nagyon 

szegény körülmények között 
él, és nincs semmi bevétele.  

 Hogy legyen bevétele 

 Egy ember, aki egész életében 
izoláltan élt.  

 Hogy befogadják és jelen 
lehessen közösségekben, 

társadalomban.  
 Egy ember, akinek nincsenek 

kapcsolatai másokkal.  

 Más emberekkel, közsségekkel 

való kapcsolatokra. 
 Barátokra 

 Egy ember, aki nem 
gyakorolhat kontrollt az élete 

fölött. 

 Jövőképre és támogatásra 
annak eléréséhez.  

 Valakire, aki mellette áll, kiáll 
érte. Someone who can stand 

up for him 
 Egy olyan ember, akinek az új 

dolgok megtanulása sokkal 
több erőfeszítésbe kerül, mint 

másoknak.  

 Több támogatásra a 

tanuláshoz.  

 Egy ember, akit az anyja 
gyerekként kezel.  

 Emberekre, akik felnőttnek 
tekintik és eszerint is kezelik 

őt.  
Egy kedves ember, aki értékes 

azok számára, aki törődnek 
vele.   

 Olyan emberekre, akik 

szívesen lennének vele 
kapcsolatban.  
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KICSODA GYÖRGY? 
 

 Egy olyan ember, akinek mentális kora 4 év 

és 3 hónap.  

 

 Egy személy, akinek az IQ-ja kevesebb, 

mint 30  

 

 Egy súlyos fokban értelmi fogyatékos ember   

 Egy olyan ember, aki képtelen a mozgásait, 

gesztusait finomítani.  

 

 Egy olyan személy, akinek heves 

dühkitörései vannak a személyzet felé. 
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KICSODA LAJOS? 

 
 Egy 40 éves ember, aki nem tapasztalt meg 

számos dolgot, amit más emberek igen, és 

akinek sosem volt igazi munkája.  

 Egy ember, aki nagyon szegény körülmények 

között él, és nincs semmi bevétele.  

 Egy ember, aki egész életében izoláltan élt.  

 Egy ember, akinek nincsenek kapcsolatai 

másokkal.  

 Egy ember, aki nem gyakorolhat kontrollt az 

élete fölött. 

 Egy olyan  ember, akinek az új dolgok 

megtanulása sokkal több erőfeszítésbe kerül, 

mint másoknak.  

 Egy ember, akit az anyja gyerekként kezel.  

 Egy kedves ember, aki értékes azok számára, 

aki törődnek vele.   

 
 


