
Összegzés 

 

A kutatásunk elején megfogalmazott hipotéziseket beigazolták kutatásunk eredményei. 

 

Korábbi kutatási hipotéziseinket most már kutatási eredményekkel alátámasztott tényekként 

fogalmazhatjuk meg:  

 

1, Az idősek és a fogyatékkal élők helyzetének javításához, a meglévő segítési módok mellett, 

további szolgáltatások szükségesek és lehetségesek.   

 

A kérdőíves kutatás során kérdéseinkre kapott válaszokból egyértelműen kiderült, hogy a vizsgált 

településeken az idős emberek helyzete szükségessé teszi új segítő szolgáltatások kialakítását. 

Hasonló tapasztalatokat szereztünk a fogyatékkal élőkre vonatkozóan is. 

Bizonyossá vált, hogy az együttélés javítása, a meglévő társadalmi és szociális gondok enyhítése 

érdekében új típusú segítési módra is szükség van. 

 

2, Az egyházközségek alkalmasak olyan új stratégiák, beavatkozási módok, illetve 

szolgáltatások kialakítására, melyekkel részt vállalhatnak környezetük társadalmi, szociális, 

emberi problémáinak megoldásában. 

 

Kutatási eredményeink alátámasztották azon feltételezésünket, hogy az egyházközségek alkalmasak 

olyan új beavatkozások, szolgáltatások, segítési módok kialakítására, melyek jól illeszkednek a 

felmerült valódi társadalmi, szociális, emberi problémák megoldásához.  

A kérdőív kérdéseire adott válaszokból kirajzolódtak azok a konkrét segítési formák, melyek a megfelelő 

szervezés esetén a gyakorlatban hatékonyan hasznosíthatóak. 

 

3, A transznacionális együttműködés lehetővé teszi a különböző településeken szerzett 

tapasztalatoknak, a már bevált jó gyakorlatoknak, a meglévő szakmai ismereteknek, továbbá az 

egyházközségek vezetői és tagjai körében fellelhető személyes kompetenciáknak az alapján egy 

olyan tudásbázis kialakítását, mely a továbbiakban széleskörűen hasznosítható. 

 

Figyelemmel a társadalmi, szociális problémák közötti hasonlóságokra, célszerűnek bizonyult 

megismerni a már kialakult jó gyakorlatokat, azokat a szakmai ismereteket, személyes kompetenciákat, 

melyek megkönnyítik a helyben történő segítés fejlesztését. Természetesen az egyedi, települési 

sajátosságok szükségessé teszik, hogy ne egy már máshol bevált minta egyszerű adaptálását 

valósítsák meg, hanem a helyi sajátosságokhoz igazodóan alakítsák ki a helyi modellt, figyelemmel más 

települések tapasztalataira.  

 



I. Javaslatok a kutatás során feltárt társadalmi, szociális 

problémák gyakorlati enyhítésére 

A vizsgált településeken élő idősek és fogyatékkal élők hatékony segítésének 

lehetőségei, ezek megvalósítására irányuló konkrét programjavaslatok: 

Mindkét célcsoport vonatkozásában megbizonyosodhattunk arról, hogy a vizsgált településeken nem 

az anyagi segítségnyújtás hiányzik elsődlegesen, nem az anyagi javakban való szűkölködés okozza a 

legnagyobb nehézséget. 

Ahogy minden ember számára, így különösen a bármely okból hátrányos helyzetben lévők számára: a 

mások általi elfogadás, a megbecsülés, a sikerélmény iránti igény ugyanolyan erős és alapvető 

szükséglet, mint a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi javak iránti szükséglet.  

A kutatott településeken élő idősek és fogyatékkal élők társadalmi és szociális helyzetének jellemzője, 

hogy nem megfelelőek az emberi kapcsolataik. Az idősek esetében ez többnyire a magányosságban 

jut kifejeződésre, valamint abban, hogy nem érzik eléggé fontosnak, hasznosnak magukat.  

Nagy szükség lenne az emberi kapcsolatok erősítésére, olyan közösségek létesítésére, fejlesztésére, 

ahol a résztvevők lehetőséget kapnának jó tulajdonságaik kinyilvánítására és ezen alapuló elismerés, 

elfogadás megszerzésére. A helyi társadalom közösségi kohéziójának erősödése együtt járna az 

egyének pozitív identitásának erősödésével, valamint a társadalmi, szociális gondok csökkenésével. 

Ami feltehetően az egyházak, és az egyházakhoz tarozó személyek missziója lehetne, az az emberi 

kapcsolatok erősítése, mely kapcsolatok lehetőséget biztosítanának az egyéneknek tehetségük, 

képességeik javának kibontakoztatására, megmutatására, és ez által kaphatnának pozitív 

visszaigazolást, ez válhatna elfogadásuk, megbecsülésük alapjává. 

I. Előadás- és beszélgetéssorozat az emberi együttélésről 

Nyilvános program, a cél az, hogy a település minél több lakója vegyen részt. 

Előadások tematikája: 

1, Életünk változásai az idő múlásával 

2, Egészségünk megőrzése, gyógyulás és rehabilitáció 

3, Önmagunk és mások elfogadása 

4, Adni és kapni, segíteni és a segítséget elfogadni 

5, Önsegítő csoportok működése 

6, Együtt, egymásért, értünk 

7, Az ember, mint külön világ, csoda, akit Isten a saját képmására teremt 



A szakember által tartott előadásokat követően irányított beszélgetések, melyek egymás megértésére 

és megegyezésre irányuló attitűddel zajlanak. Szerencsés esetben kialakul egy rendszeresen találkozó, 

egymásra figyelő,egymást segítő kör. 

II. Adatbank létesítése arról, hogy ki mit tud adni, kinek mire van 

szüksége 

Először két csoportot szervezünk. Az egyikben az erre vállalkozó idős emberek vesznek részt. A 

másikban az erre vállalkozó fogyatékkal élők. 

Mindkét csoportban tudatosítani kell, hogy most abból indulunk ki, hogy mi mit tudunk tenni a 

településünkért, az itt élő segítségre szorulókért, különösen az idősekért, a fogyatékkal élőkért, és 

főként önmagunkért. Összegyűjtjük az információkat arról, hogy ki mit tudna tenni, hogyan tudna 

segíteni, illetve ő milyen segítségre vágyik. 

Az információkat a segítési módokról digitalizált formában rögzítjük.  

A program második szakaszában a két csoport közösen ismerkedik az eddig összegyűlt információkkal. 

Törekszünk olyan kapcsolódások kialakítására, ahol a kölcsönösség alapján történhet egymás 

segítése. Feltehetően számos olyan igény fogalmazódik meg, melyek kielégítéséhez találunk megfelelő 

felajánlást. Még szerencsésebb esetben lesznek olyan esetek is, amikor az egyik olyat tud adni, amire 

a másiknak szüksége van, s egyben ő olyat tud felajánlani, amit a másik szívesen elfogad.  

 

Ezt követően a begyűjtött és digitalizált információk felkerülnek egy erre a célra létesített külön 

weboldalra, mely interaktív. Így lehetővé válik, hogy bárki hozzáférjen az információkhoz, saját 

felajánlást tegyen, illetve megismertesse saját igényeit. A folyamatosan megújuló weboldal tetszés 

szerint tovább fejleszthető. Az így kialakult on-line kapcsolatok rendszeresen megerősítődnek, 

kiegészülnek személyes találkozásokkal, megbeszélésekkel.  

Mindezzel nemcsak a társadalmi és szociális problémák megoldását segíthetjük, hanem a helyi 

társadalom integrálását, kohéziójának erősítését is hatékonyan szolgálhatjuk. 

 


