
Idén az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) Frim Jakab Emlékéremmel 
díjazta Önt, és a fogyatékosságügyben elért szakmailag is ki-
emelkedő eredményeit. Mit jelent Ön számára ez az elismerés?

Amikor értesültem arról, hogy én leszek az egyik díjazott, akkor 
elég sok minden eszembe jutott az elmúlt időszakból.

Mindenek előtt adott volt egy jelentős ügy, amellyel azonosulni 
lehetett, ez pedig az intézménykiváltás kormányzat által elfo-
gadott nagy horderejű programja volt. Mikor 2011 elején Gyene 
Piroska, az ÉFOÉSZ elnöke megkeresett, mint fogyatékosság-
ügyért felelős miniszteri biztost, elkezdtünk beszélgetni a kita-
golás folyamatáról, megismertetett az ÉFOÉSZ által kidolgozott 
KULCSprogrammal, a támogatott lakhatás modelljével. Ez az 
egyik igen fontos projektje a Szövetségnek, ami korábban in-
tézményben élő személyek lakókörnyezetben költözésének, la-
kókörnyezetben élésének folyamatát dolgozta ki. Ekkor indult el 
egy szakmailag és emberileg is kiváló együttműködés köztem 
és az ÉFOÉSZ között, illetve a koncepció továbbgondolása, ami 
a jövő szempontjából nagyon fontos volt, hiszen több kérdés 
továbbra is nyitva maradt. Hogyan lehet mindezt úgy megva-
lósítani, hogy anyagilag fenntartható és szakmailag jól működő 
legyen hosszú távon is? Mi minden kell még ahhoz, hogy ez egy 
sikeres, mintaértékű program legyen, s ne végződjön kudarc-
cal se az érintettek, sem pedig az ÉFOÉSZ számára? Hiszen 
ebben az esetben egy nagyon széleskörű, sok területet felöle-
lő tevékenységre kell gondolni. A leendő lakók kiválasztásától 
kezdődően, a sikeres vizsgákon át, a mentori támogató hálózat 
kiépítéséig sok mindent kell egyszerre, s azonos precizitással, 
pontossággal koordinálni.

A díj – amelyet ugyan én vettem át – rajtam kívül még nagyon 
sok ember munkáját elismeri. Azoknak is szól, akik a különböző 
munkafolyamatokban részt vettek, segítették a projekt megva-
lósulását. Így igazán nagy kitüntetésnek éreztem, s még fogom 
nagyon sokáig érezni ezt az elismerést, megtiszteltetést, ami-
nek részese lehettem a Parlamentben.

Bernáth Ildikó hosszú évek óta nagy gondot fordít az 
értelmi fogyatékossággal élő emberek és családjaik éle-
tének megkönnyítésére. A Kozmutza Flóra Alapítvány- 
és a Szakmapolitikai Koordinációs Testület elnökeként 
számos értelmi fogyatékossággal élő gyermek- és fia-
tal részére szervezett különböző kulturális, sport prog-
ramokat, illetve képzések koordinálásával segítette a 
megváltozott munkaképességű emberek elhelyezkedé-
sét a munkaerőpiacon. Idén márciusában az Értelmi Fo-
gyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi 
Szövetsége (ÉFOÉSZ) Frim Jakab Emlékéremmel díjazta 
szakmai munkásságát és elkötelezettségét az értelmi-fo-
gyatékosügy felé.

„Mert amiről nem tudok, 
azon segíteni sem tudok”

Interjú Bernáth Ildikóval, a támogatott lakhatás nagykövetével
- Lévai Eszter -
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A közös együttműködés a legtöbb esetben csak kölcsö-
nös bizalommal jöhet létre. Hogyan alakult ez ki Ön és 
az ÉFOÉSZ között?

Amikor átgondoltam azt a 18 évet, amióta a Kozmutza 
Flóra Alapítvány elnökeként a fogyatékosság-ügyével 
foglalkozom – fogyatékossággal élő gyerekekkel és fia-
talokkal –, akkor azt éreztem, hogy bár történtek jelen-
tős, kedvező változások is, de még többet kell tennem 
az érdekükben.

Foglalkoztatott az is, hogy hogyan lehetne segíteni azok-
nak az értelmi fogyatékossággal élő embereknek, akik 
intézményben élik az életüket, de képesek lennének 
arra, hogy a civil életben is megtapasztalják az átlagos 
ember mindennapjait. Szűkebb pátriámban, Veszprém 
megyében jól ismertem az ÉFOÉSZ Veszprémi Köz-
hasznú Egyesületének széleskörű tevékenységét, ezért 
örültem, amikor megtudtam, hogy a KULCSprogram 
első lakását Tapolcán tervezik megnyitni.

Horváthné Somogyi Ildikó elnök asszonnyal beszélgetve 
úgy éreztem, hogy ezt a nagyszerű kezdeményezést a 
magam eszközeivel, miniszteri biztosként mindenkép-
pen segítenem kell. Mindnyájan azon dolgoztunk, hogy 
a KULCSprogram egy követhető modell legyen, amire 
aztán más érdekképviseletek, akár maga a minisztérium 
vagy a kormányzat egy országos projektet tud építeni. 
A munkába bevontuk Krámli Ida igazgató asszonyt, az 
Éltes Mátyás, a jogutód Göllesz Viktor intézménynek a 
vezetőjét is. Hárman számoltunk, osztottunk, szoroz-
tunk, rengeteg mindent végig gondoltunk, hogy minden 
felmerülő kérdésre megtaláljuk a megfelelő választ, s 
természetesen a minisztérium – az akkori Nemzeti Erő-
forrás Minisztérium – vezetője, államtitkára, dolgozói is 
megadtak minden szükséges támogatást.
Sikerült elérnünk, hogy a szociális törvénybe beleke-
rült szolgáltatási formaként a támogatott lakhatás fo-
galma és az éves költségvetési törvényben megjelent 
a finanszírozása is. Erre az eredményre nagyon büsz-
kék vagyunk, mert egy egészen újszerű dolgot sikerült 
megvalósítani, amely több ezer fogyatékossággal élő 
jövőjére lesz kedvező kihatással.

A tapolcai lakás sikeres megnyitásától kezdve aztán a 
veszprémi lakások átadásával folytatódott tovább az 
ÉFOÉSZ KULCSprogramja Veszprém megyében, amely 
további hat személy életét tette teljesebbé. Természe-
tesen személyesen is ismerem Őket, hihetetlenül jól 
csinálják a dolgaikat, emellett pedig a tapasztalataim 
szerint nagyon jól is érzik magukat.

A KULCSprogram fiataljai mióta is laknak együtt?

Már lassan negyedik éve, s elmondhatjuk, hogy igazi 
otthonra találtak Tapolca befogadó közösségében. Ám 
ahhoz, hogy ez a program sikeres legyen, a törvényi 
feltételek, a befogadó környezet mellett az is szüksé-
ges, hogy azok a fiatalok, akik kikerülnek az intézmé-
nyi gondoskodásból, önálló munkajövedelemmel ren-
delkezzenek, valamint legyen számukra olyan bérlakás, 
amelyet fenn tudnak tartani.

A támogatott lakhatás azt is jelenti, hogy bár lakói a 
legteljesebb önállósággal élik az életüket, mégis, ha 
problémájuk adódik, nehézségük támad, ha valame-
lyikük élethelyzete fokozottabb odafigyelést igényel, 
tudjanak hová fordulni segítségért, tanácsért. Ezért 
nélkülözhetetlen e program mellé az a Támogató szol-
gálat, amit ebben az esetben a helyi ÉFOÉSZ tapolcai 
és a veszprémi munkatársai biztosítanak.

E nélkül az egész dolog el sem tud indulni, ezért fontos, hogy 
az önkormányzatok, a polgármesterek fontosnak tartsák ezt 
az ügyet, mert így tud csak megvalósulni a program.

S mi a tapasztalata, mennyire nyitottak az önkormány-
zatok erre a programra?

Korábban a tapolcai lakásnál, és most Veszprémben is 
megkönnyítette a helyzetet a polgármester és a képvise-
lőtestület hozzáállása. Bár időbe tellett és voltak kétsé-

Horváthné Somogyi Ildikó, az ÉFOÉSZ alelnöke és Bernáth Ildikó

Bernáth Ildikó és Kövér László, az Országgyűlés elnöke
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geik, kérdéseik, de utóbbiak megfelelő megválaszolásá-
val az ÉFOÉSZ el tudta oszlatni azokat. A KULCSprogram 
követendő mintául szolgálhat ezekben az együttműködé-
sekben a jövőben is, hiszen az önkormányzatok biztosí-
tottak bérleményt a támogatott lakhatáshoz, sőt minden 
esetben segítséget nyújtottak a felújításban is, de lehe-
tett számítani néhány helyi vállalkozó segítségére is.

A pozitív példák mellett úgy érzékelem, azért még min-
dig eléggé nagy az előítélet, ami az emberek fejében 
van. S ezért is nagyon hálás vagyok a mai beszélge-
tésért, mert minél többször beszélünk erről a témáról 
vagy egyáltalán a fogyatékossággal élő emberek éle-
téről, azokról a küzdelmekről, amiken nap, mint nap 
átmennek ők és a családtagok, minél többet látnak, 
hallanak, olvasnak erről a többségi társadalom tagjai, 
annál elfogadóbbak és megértőbbek lesznek.

Azt nem mondanám, hogy mindenki elfogadó, de az 
biztos, hogy ha sikerül a hallgatást megtörni, s kiállni a 
nyilvánosság elé, őszintén beszélni az érintett gyerme-
kek vagy felnőttek életéről, küzdelmeikről, álmaikról, 
akkor feltehető, hogy a társadalom befogadóbb lesz. 
Mert amiről nem tudok, azon segíteni sem tudok.

És amit nem ismerünk, attól félünk is, igaz?

Így van. Nagyon jó példát tudok erre mondani. Ápri-
lis végén lesz a Kozmutza Flóra Alapítvány Jótékony 
Mozgás című rendezvénye, amelyet immáron 11 éve 
minden évben megszervezünk. A négy unokám közül a 
legidősebbet egyszer megkérdeztem – mikor már felső 
tagozatos volt –, hogy „Emlékszel-e még arra, hogy mi-
lyen volt, mikor először eljöttél erre a sport délutánra? 
Erre azt felelte: „Féltem.” „De mitől féltél?” – kérdez-
tem. Azt válaszolta: „Tőlük.” „De miért?”- érdeklődtem 
tovább. „Mert nem ismertem őket.”

S azóta ez a tartózkodás, félelem, lassan, de biztosan 
megszűnt az unokámban. Ezért gondolom azt, hogy a 
legjobb már gyermekkorban elkezdeni ezt az ismerke-
dést, mert a gyerekek fogékonyabbak, érzékenyebbek 
a másik problémája iránt. S talán még a segítőkészség 
is jobban megvan bennük, mint a felnőttekben, hiszen 

amíg nem nevelik beléjük, addig nincsenek előítéleteik. 
Egy felnőtt már nehezebb eset, de nem reménytelen.

Akkor tulajdonképpen ez a sportrendezvén, s az ehhez ha-
sonló más kulturális események egyfajta társadalmi érzé-
kenyítésül is szolgálnak, hiszen egészen a kicsiktől, a na-
gyokig, minden gyermeket meg szeretnének szólítani…

Igen, az említett sporteseményen is rendszerint több 
százra tehető a résztvevők száma, a város minden ál-
talános iskolája részt vesz rajta, és a visszajelzésekből 
úgy tudom, hogy a gyerekek nagyon kedvelik, minden 
évben nagyon várják.

Emellett hasonló várakozás és érdeklődés előzi meg  
a veszprémi Integrált Színház rendezvényeit is, amely-
nek ősszel kerül sor a következő bemutatójára. Nem-
régiben a Magyar Teátrumi Társaság meghívására  
50 színházigazgató előtt volt alkalmam elmesélni az in-
tegrált színház előnyeit, különlegességét, s nem utolsó 
sorban a társadalmi integrációt elősegítő hasznosságát, 
előreláthatóan nem eredménytelenül.

Egy kicsit visszakanyarodva a korábbi kérdésekhez: 
mikor került először kapcsolatba az ÉFOÉSZ-szal?

2010 előtt három cikluson át országgyűlési képviselő 
voltam, mint a Foglalkoztatási és a Munkaügyi Bizott-
ság alelnöke. A diszkrimináció és a rehabilitációs foglal-

Gyene Piroska, az ÉFOÉSZ elnöke és Bernáth Ildikó

Bernáth Ildikó és az első KULCSprogram résztvevői, Lózsi József és 
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koztatás ennek a bizottságnak a hatáskörébe tartozott. 
Ezen belül voltak különböző albizottságok is, amelyek-
nél én mindig nagy figyelemmel kísértem, hogy éppen 
milyen változások várhatóak, hol vannak problémák, 
amelyeket meg kell oldani. Piroskával akkor ismerked-
tem meg, mikor 2010-ben miniszteri biztos lettem. Ildi-
kóval még korábban, a Jótékony Mozgás kapcsán, illet-
ve a Kozmutza Flóra Alapítvány elnökeként. Akkoriban 
sokat beszélgettünk, sok információt kaptam tőle arról, 
hogy hogyan élnek az értelmi fogyatékossággal élő em-
berek, hogy milyen problémák vannak ezzel kapcsolat-
ban. A régi tömegintézmények már akkor is borzasztó 
állapotban voltak, s remélem, hogy a kitagolás kapcsán 
ezekből ki lehet hozni az ott élő embereket. Mindig fon-
tosnak tartottam, hogy olyan információm legyenek, 
amelyek alapján sikerül olyan döntéseket előkészíteni, 
akár a parlamentben, akár a megyei- vagy városi köz-
gyűlésben, önkormányzatban, ami az érintettek szá-
mára pozitív változást hozhat. Emlékszem, amikor volt 
az a cirkusz az utazási költség elszámolásával és támo-
gatásával kapcsolatban. Akkor is az Ildikótól kaptam 
szakmai segítséget, tehát már ekkor is nagyon szoros 
kapcsolatban voltunk egymással, amiért én a mai napig 
hálás vagyok, mert az ő naprakész információi nélkül 
nehezen tudtam volna bármit is tenni. 

Az intézménykiváltás programja egy olyan hosszú távú 
projekt, amely a tapasztalatok szerint nem nélkülözheti 
a közös munkát. A KULCSprogram nagyköveteként mi-
lyen további tervei vannak ezzel kapcsolatban?

Nemcsak megtiszteltetésnek vettem, de örömmel 
is fogadtam az ÉFOÉSZ felkérését, hogy legyek a 
KULCSprogram nagykövete, mert egy fontos, példaérté-
kű munkának lehetek így a részese, előrevivője. Termé-
szetesen a feladat nagyságához mérten a tervek között 
szerepel további városok, önkormányzatok bekapcsoló-
dása a programba, más megyék megnyerése a támo-
gatott lakhatás ügyének. Mindez nagy elszántságot, ki-
tartást követel a résztvevőktől, de szívesen és örömmel 
tesszük, mert közben látjuk és tapasztaljuk a Tapolcán 
és Veszprémben kint élő fiatalok életében, személyisé-
gében bekövetkezett kedvező változásokat és az életük 
kiteljesedése által okozott boldogságokat is.

Értelemszerűen szeretnénk, ha további városok is be-
kapcsolódnának a programba, azonban ez még a jövő 
titka, egyelőre nem árulnék el pontosabb információkat 
róla. Meglátjuk, hogy mennyire jutunk előre. Következő 
lépésként azt kell megnézni Ildikóéknak, hogy melyek 
azok az intézmények, amelyekből megfelelő képességű 
értelmi fogyatékossággal élő emberek tudnának csatla-
kozni a támogatott lakhatás programjához. Olyan sze-
mélyekre gondolok itt, akik a későbbiekben képesek 
lennének megkezdeni az önálló életet. Ugyanis ennek 
tükrében lehet felkeresni az önkormányzatot, s meg-
kérdezni, hogy tudnak-e egy vagy két lakást, esetleg 
három lakást biztosítani a fiatalok számára. 

Jelenleg csak az előkészületeknél tartunk, de szeret-
nénk, ha más megyében is megvalósulhatna a KULCS, 
s bemutathatnánk, hogy ez egy sikeres és jó program.

Az ÉFOÉSZ országos szinten törekszik arra, hogy ezt 
a fajta támogató segítséget megadja az intézményből 
saját otthonba költöző fiatalok számára. Nevezhetjük 
ezt egy közös célnak?

Igen, mindenképpen. Mindemellett nagyon fontosnak 
tartom azokat a kulturális- és sport rendezvényeket, ahol 
az értelmi fogyatékossággal élő emberek képviselhetik- 
és megmutathatják magukat. Erre például nagyszerű le-
hetőséget biztosít az ÉFOÉSZ Göllesz Viktor ösztöndíja, 
s annak ünnepélyes díjátadója, amelyet a Szövetség a 
tavalyi évhez hasonlóan idén is a Parlamentben rende-
zett meg. Az ösztöndíjjal olyan értelmi fogyatékossággal 
élő fiatalokat díjaznak, akik az élet egy adott területén 
kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, legyen szó sport-
ról, művészetről vagy tanulásról, így segítve beilleszke-
désüket, megerősítve őket abban, hogy eredményeik 
különlegesek, figyelemre- és értékelésre méltóak.

A parlamenti ünnepségen tehát nemcsak Porga Gyula 
veszprémi polgármester úr és én vehettük át a kitünte-
tést, hanem igen méltó körülmények között hat tehet-
séges fiatal lehetett boldog tulajdonosa a Göllesz Vik-
tor ösztöndíjnak. Ez szintén egy nagyon pozitív üzenet  
a társadalmi befogadás irányába.

Én nagyon hiszek abban, hogy csak így lehet megértet-
ni az emberekkel: Ő is ugyanolyan, mint Te vagy, csak 
neki a képességei mások, mert az élet valamiért így 
hozta. Mindenkiben van valami olyan adottság, tulaj-
donság, amitől ő jobb, értékesebb, különb, mint a töb-
biek, s nekünk abban kell segítenünk, hogy ezt meg-
találják és kibontakoztathassák. Ha megadjuk a kellő 
segítséget, biztosítjuk a támogató feltételeket, akkor 
csodákra képesek azok az emberek, akik valamilyen 
oknál fognak eltérnek a többségi társadalomtól.

Bernáth Ildikó és Iván Zoltán, az első KULCSprogram résztvevője 


