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Debrecen, 2012. február 16-18.  
 
 
A Nemzetközi SOFT Szövetség (ISF) – együttműködve a Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrummal és a SOFT Tulip Alapítvánnyal – nemzetközi konferenciát szervez a 
fogyatékossággal élők munkahelyi és társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében.  
Ez a konferencia az ISF 8. közgyűlése (ISA) keretében kerül megrendezésre. Az ISF egy ernyőszervezet, 
amelyben holland, finn, magyar, moldáv, román és ukrán civilszervezetek dolgoznak együtt a 
fogyatékossággal élők érdekében, függetlenül fogyatékosság típustól, kortól, nemtől, vallástól vagy etnikai 
hovatartozástól. A SOFT Tulip az ISF tagszervezete. Az előző ISA konferenciákat Magyarországon, a 
Moldáv Köztársaságban, Romániában és Ukrajnában tartották. 
Célok 
Annak érdekében, hogy megerősödve kerüljön ki a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válságból, az Európai 
Unió hosszú távú stratégiát

*
 alkotott a fenntartható jövő és inkluzív növekedés megvalósításához. Ez utóbbi 

azt jelenti, képessé kell tenni az embereket a magas szintű foglalkoztatás és szakképzések létrehozására, a 
szegénység elleni küzdelemre és a munkaerőpiacok modernizálására, a képzési és a szociális védelmi 
rendszerek kialakítására, segítve ezzel a változások előkészítését és kezelését, illetve az összetartóbb 
társadalom kialakítását. Tehát egy életen át mindenki számára biztosítani kell a lehetőségekhez való 
hozzáférést. Európának szüksége van arra, hogy teljes mértékben kihasználja a munkaerő potenciált, hogy 
szembenézhessen az idősödő népesség és a növekvő globális verseny miatt keletkező kihívásokkal. Ennek 
tükrében az Európai Bizottság (EB) azon dolgozik, hogy olyan programokat hozzon létre és valósítson meg, 
amelyek támogatják a társadalmi megújulást a leginkább veszélyeztetettek számára, különösen azáltal, 
hogy újszerű oktatási, képzési és foglalkoztatási lehetőségeket biztosítanak, és küzdenek a hátrányos 
megkülönböztetés ellen, többek között a fogyatékos emberek érdekében. Az EB úgy véli, a stratégia 
megvalósításához szükséges egy partnerségi kapcsolat, amit ki kell terjeszteni a szociális partnerekre és az 
érdekeltekre, illetve a civil társadalomra, hogy mindenki be legyen vonva a jövőkép realizálásába.  
A 8. ISA célja továbbá, hogy elősegítse az újszerű oktatási és képzési programokat és azok végrehajtását, 
együttműködve a konferencia résztvevőivel, nemzetközi szinten mozgósítva a szakértőket.  
 
Előzmények  
Az ISF egy holland-magyar-román projekt sikeres befejezése után jött létre, amely az Európai Unió pénzügyi 
támogatásával valósult meg. 2001-ben Magyarországon, Hollandiában, Romániában és Ukrajnában működő 
28 civilszervezet kiadott egy szándéknyilatkozatot, hogy létrehozna egy civil szervezetekből álló szövetséget 
a fogyatékossággal élő gyermekek és fiatal felnőttek érdekében, illetve velük együtt dolgozó szakemberek 
számára. Az idők során a célcsoportjai a fogyatékossággal élők lettek, és küldetése a fogyatékossággal élők 
életminőségének javítása az Egyesült Nemzetek fogyatékossággal élők jogairól szóló egyezményének 
szellemében. Az ISF a magyar jog szerint működik és nemzetközi az elnöksége. Az ISF 2011-ben ünnepli 
fennállásának 10. évfordulóját. 2006-ban az ISF egy Képzési Központot (Educational Center) hozott létre, 
amelynek székhelye a Debreceni Egyetem orvos Egészségtudományi Centruma Orvosi rehabilitáció és 
Fizikális Medicina Tanszékének épületében van és azzal szoros együttműködésben tevékenykedik. 
A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma Európa egyik legszebb campusán 
szolgálja a betegellátást, az orvos- és egészségügyi szakemberképzést, továbbképzést, valamint a kutatást. 
Évente nyolcvanötezer esetben látunk el fekvő- és több mint egymillió-kétszázezer esetben járóbetegeket. 
Karainkon közel 6700 diák tanul, legtöbben az Általános Orvostudományi Karon. Intézményünk kiemelkedő 
szerepet tölt be a régió és az ország szakemberekkel történő ellátásában és magas szintű 
továbbképzésében is. A szakképzésben résztvevők összlétszáma meghaladta az 1000-et. A régióban több 
mint 500 továbbképző tanfolyamot a DE OEC szervezett. Hazánk  e kiemelkedő szellemi központja jelentős 
kutatási eredményekkel is büszkélkedhet. Nő az elnyert uniós kutatási projektek, valamint a külföldi 
felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel kötött együttműködési megállapodások száma. Az oktatók 
kétharmada tudományos fokozattal rendelkezik,  9 professzor a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Az 
angol nyelvű képzésekben közel 2000 külföldi hallgató vesz részt. Az új generáció érdekében a nemzetközi 
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egyetemi élet aktív részeseként évente több száz hallgatónak biztosítjuk a részképzést: hallgatóink jeles 
külföldi egyetemek képzési programjában vehetnek részt, ugyanakkor a külföldiek bepillantást nyerhetnek a 
hazai egészségügyi oktatás és kutatás világába.  
 
A SOFT Tulip az ISF tagszervezete. 1991-ben alapították, és gyökere a holland kultúrára jellemző alapvető 
értékekből származik úgy, mint a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás. A létrehozása óta a 
Hollandiában működő egészségügyi szolgáltatók hálózatává szerveződött át, amelynek célja, hogy segítse 
más országokban a fogyatékossággal élők életminőségének javítását – beleértve a társadalmi integrációját 
– az Egyesült Nemzetek fogyatékossággal élők jogairól szóló egyezményében foglaltakkal összhangban. 
Ennek révén segíti a külföldi partnereket, hogy a saját országukban hozzájárulhassanak a fogyatékossággal 
élők jobb életminőségéhez: olyan tudást és tapasztalatot ad át, amit egy virágzó civil társadalom gyűjtött a 
segítő hálózatok, a fogyatékossággal élők érdekeit képviselő mozgalmak fejlődése során, valamint egy 
befogadó társadalom fejlődéséhez szükséges politikai változások elősegítése közben. Továbbá betekintést 
ad a Hollandiában ellátást nyújtó szervezetek saját egyedi hálózatán belül összegyűlt tudásába és 
tapasztalataiba. A SOFT Tulip keretében együttműködő holland egészségügyi és szociális szolgáltatók 
összesen mintegy harmincezer embert foglalkoztatnak, a teljes éves költségvetésük meghaladja az 1.400 
millió eurót. A hálózatban kiváló szakértők dolgoznak, akik önkéntes munkájukkal segítik a SOFT Tulip 
alapítványt, hogy hatékonyan teljesítse a küldetését. A SOFT Tulip fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte 
2010-ben. 
 
A SOFT Tulip alapítvány testvérszervezete, a magyarországi Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat (SOFT) 
Alapítvány is 1990 májusában alakult meg a Debreceni Önkormányzat, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület, a Mozgássérültek Hajdú-Bihar megyei Egyesülete és a Piremon Kisvállalt hozta létre 
eredendően a fogyatékos gyermekek rehabilitációjának, tartós ellátása színvonalának emelése érdekében. 
Mintegy két évtized elteltével a debreceni székhelyű SOFT Alapítvány karaktere és céljai is változnak, és 
egyre inkább a fogyatékos emberek általános problémáinak megoldásában próbál partnere lenni a 
Nemzetközi SOFT Szövetségnek, amelynek egyik alapítója. Jelenleg a SOFT Alapítvány egy intézményt, a 
„Szivárvány” Korai Fejlesztő Központot működtet, amelyben mintegy 90 gyermek fejlesztése, korai 
intervenciója történik. A SOFT Alapítvány is 2010-ben volt 20 éves. 
 

 


