
Hogyan választok fejlesztőt a fogyatékos kisfiam 
erősítésére? 

Nem számoltam meg pontosan, de úgy becsülöm, hogy legalább 40 szakemberrel 

dolgoztam már együtt a kisfiam fejlesztése érdekében. És biztosan lesznek további 

terapeuták is addig, amíg hiszem, hogy rejtőznek benne olyan lehetőségek, amelyek 

életre hívásával könnyebb, tartalmasabb és élvezetesebb lehet az élete és a családé is. 

Hogyan választok fejlesztőt? 

Ha visszanézek, miért kezdtem együtt dolgozni egy szakemberrel, akkor két úton jártam: 

az első az, ha látok egy kihívást, amelyre választ keresek. A második pedig az, amikor 

hallok egy számomra új megközelítésről, amely hordozza az ígéretét annak, hogy a 

kisfiamnak is hasznos lehet.  

Bárhogy is jutok egy terápia közelébe, általában kikérem hasonló területen dolgozó, 

és általam jónak tartott szakember véleményét is. Leginkább azt a kérdést feltéve, 

hogy tud-e egy, a témában jártas terapeutát. Ha nem kapok ajánlást, akkor a neten 

keresgélek, és az elérhető információk alapján igyekszem felmérni a jelöltek 

felkészültségét a területen.  

Nálam a kiválasztásban szerepet játszik, hogy egy honlap, facebook oldal vagy 

leírás, bemutatkozás minősége milyen. A profizmus benyomását erősíti, ha 

igényesség mutatkozik meg a körítésben. Ha valaki törődik a részletekkel, és 

törekszik a pontosságra, a kivitelezés kifinomultságára a bemutatkozásában, akkor 

feltételezem, hogy ez a munkájában is megvan. Lehet, hogy egy harmadik, 

kommunikációban jártas személy segítségét vette igénybe az említett eszközök 

létrehozásában, de a tartalom felfedi a birtokost. Szerintem egy marketing 

kommunikációban jártas személy a kereteket jól tudja alakítani, a fókuszokban sokat 

segít, de a tényleges tartalomban kiviláglik a reklámozott személy tudása, hozzáállása.  

A szakember választásomban szerepet játszik továbbá a rendelő távolsága és a terápia 

díja is. Olyan messze lehet csak, hogy belesimuljon a napirendünkbe. És nagy úr a pénz. 

Úgy gondolom, hogy egy terápia, amely a pénzügyi lehetőségeinken túl van, könnyen el 

kezdi zabálni az életünket. Itt az ár-érték arány mérlegelése segít a döntésben és a cél-

időtáv-mérés összevetés. 

 

Jól választottam? 

A szakember kiválasztás után indul az ismerkedési szakasz. A hossza terápiától függ, de 

én már az elején fel szoktam tenni a kérdést, hogy a szakember körülbelül 



mennyi idő alatt fogja feltérképezni az állapotot és készít-e fejlesztési tervet. 

Az a fejlesztő, aki nem válaszol vagy azt látom, hogy nem érti a kérdést, általában kiesik 

nálam. Aki nem tud tervet megfogalmazni, az általában vállalást sem tesz, hogy mit lehet 

elérni a munkája által. Ha nincs vállalás, akkor az eredmény és a hasznosság kérdéses.  

Az ismerkedési szakasz fő eleme számomra tehát, hogy milyen célokat tűzhetünk ki. A 

„hagyjuk folyni és adjunk időt, hogy kiteljesedhessen” megközelítésnek is látom a helyét, 

de nekem az nem terápia, ahol nem lesznek célok megjelölve. Megfigyelésre, 

feltérképezésre időt kell hagyni, de azzal a fejlesztővel érzem jól magam, aki vállalást tesz 

és tudatosan építkezve halad a cél irányába.  

 

Mi teszi sikeressé a terápiát számomra? 

Az kelt bennem igazán bizalmat, ha a fejlesztő hosszútávú gondolkodást mutat – 

megnevez egy szerinte lehetséges fő célt, de azt lebontja lépcsőkre és a kis 

célok elérésével felvillantja az utat, amin haladni fogunk. Például az a cél, hogy 

stabilan járjon a gyerek, de ennek első lépése, hogy a fejét középre hozzuk, ne billenjen 

hátra, mert egyensúly nélkül nincs járás. Ezért a nyak edzésével kezdünk.  

Direkt írtam a többesszámot. Nagyon csábító lehetőség, hogy amíg a gyerekem terápián 

van, addig én szusszanhatok és mással foglalkozhatom. Ezzel ma már ritkán élek. Azt 

tanultam meg az évek során, hogy egy fejlesztés soha nemcsak a gyerekről szól, 

egy fejlesztés mindig családi ügy. A célok és az odavezető utak a fejlesztő és a család 

közös vállalásai kell, hogy legyenek. Gyakori hibának látom, hogy a fejlesztők nem 

vonják be a szülőket érdemben, nem magyarázzák el, hogy miért végeznek egy 

adott feladatot. Ezt azért tartom hibának, mert ha nem tudom az elvégzett feladatok 

értékét, nincs meg a mozaikokból az egész kép, akkor könnyen elvesztem a kapcsolódást, 

és eljutok oda, hogy megszakítom a terápiát. Azzal a kéréssel fordulok a fejlesztőhöz, 

hogy tanítsa meg járni a gyerekemet. Ha hétről-hétre azt látom, hogy nem történik 

lépések gyakorlása akkor, ha nem vagyok szakmabeli és nem lettem beavatva, akkor 

könnyen arra a következtetésre jutok, hogy nem haladnak jó irányba és nincs fejlődés.  

Azt gondolom, hogy a fejlesztőknek legalább annyit kellene foglalkozni a 

szülőkkel, mint a gyerekkel a siker érdekében. Ha nem tesznek partnerré, ha nem 

lelkesítenek és nem teszik láthatóvá a gyerekemmel végzett munka jelentőségét, akkor 

sodródunk a terápia lezárása fel. Én hiszek a házi feladat erejében. Ha érezhetem, hogy 

mit jelent a fej középre rendezése egy feladat segítségével, folytatva az előző példát, 

akkor jobban megbecsülöm a fejlesztő munkáját, a kísérletezgetését. Továbbá, az én 

sikerem is lesz, ha már 5 másodpercig megtartotta jó pozícióba a fejét a kisfiam. 

Differenciálni kell, hogy mit és mennyi házit vagy információt lehet adni. Ez nem könnyű 



feladat, de ha erről lemond egy fejlesztő, akkor annak a kockázatát kell viselnie, hogy 

plató esetén a szülő azt mondja, hogy nincs fejlődés, ezért nem jövünk többet.  

A tapasztalatom alapján az igaz a terápiákra, hogy az út nem egyenes, és hosszú lehet. 

A kellemetlen vakvágányok és platók szerves velejárói a folyamatnak. A kísérletezés 

mögötti megfontolásba és kivitelezésbe azért jó ha bevonnak a fejlesztők, mert akkor egy 

megtorpanást az úton könnyebben tekintek válaszútnak, mint sikertelenségnek. A 

kisfiamnál két éven keresztül sok különböző eszközzel próbálkoztunk, míg elértük a célt, 

hogy képes pohárból inni. Füles pohár, széles száj, csak fehér lehet, de jelenleg pont 

nagyon elégedettek vagyunk a kötöttségekkel együtt is és hatalmas siker. A 

megfigyelések, ötletelések, keresések benne tartottak minket a folyamatban, és a 

vakvágányok ellenére töretlenül tudtunk hinni a fejlesztőkben.  

 

„Olyan jó a terapeutánk, mert olyan kedves” 

„Olyan jó a terapeutánk, olyan kedves, a gyerekem és mi, szülők is úgy szeretjük.” Az 

ilyen jellemzésen megütközöm. Egy fejlesztésben fontos a jó kapcsolódás, egymásra 

hangolódás, de véleményem szerint a szimpátia nem uralhatja a terápiás helyzetet. 

Szerintem a szakmaiság és tudás túl kell, hogy mutasson a kedvességen, különben nem 

jöhet létre a siker és a csoda.  

Továbbá, ha mindig mosolygós hangulatban telne egy fejlesztés, akkor kétségek 

ébrednének bennem, hogy vajon feszegeti-e a határokat a terapeuta? Számomra a 

fejlesztés a változás előidézéséről szól. A változás legtöbbször nem kellemes elsőre, 

hiszen átalakítunk valamilyen eddig megszokott dolgot. Ha az új fogadásában nincsenek 

negatív reakciók, akkor az számomra azt sugallja, hogy nincs úton a változás.  

Nekem nem a fejlesztő kedvessége az együtt dolgozás fő szempontja.  

 

Miért zárom le az adott terápiát? 

A legjobb, amikor azt mondhatom, hogy elértük a célt vagy a kijelölt terápiás úton 

végigmentünk, és amit lehetett azt kihoztuk belőle. Ezen esetekben egyértelmű a lezárás, 

mind a szülő, mind a szakember számára. Ez az ideális helyzet nekem ritkán adódott, a 

plató és az ellenállás a gyakoribb okai a lezárásnak. 

A fejlődési ív megtorpanása elkerülhetetlenül elérnek minket bármely terápiában. Hiába 

a természetességük, kényelmetlenek, mert nincs egy jövőbe látó üveggömböm, amely 

megmondhatja, hogy csak türelem és kitartás kell és jön a felívelés. Vérmérséklet, 

pénztárca dönti el.  



Fogas helyzet, amikor a kisfiam ellenállása és könnyei miatt merül fel a lezárás gondolata. 

A könnyek nem feltétlenül rosszak, legtöbbször a változásra adott természetes válasznak 

látom. Ezzel együtt nagyon nehéz viselnem, és minden egyes alkalommal felteszem 

magamnak a kérdést, hogy megéri-e folytatni. Azt szoktam mérlegelni, hogy a sírás 

milyensége fájdalmat fejez-e ki, és van-e ötlet, hogy hogyan érjük el a kisfiam 

együttműködését. Az együttműködést fontosnak tartom a sikerhez vezető úton, a terápia 

élvezete viszont nem szempont a koordináta rendszeremben. A terápia munka, amelynek 

mindenképpen vannak részei, melyek nem élvezetesek, de meg kell csinálni. Az 

élvezetnek a helye a szabad játékban, és a kedvtelésekben van.  


