
“ Mikor lesz a következő tréning”
Egy tréning sorozatot szerveztünk szellemi fogyatékos nőknek, amelyen én voltam a projektfelelőse 
és egyben a tréner is. Az első sorozat 10 alkalmas volt és a célja az volt, hogy fejlessze a fogyatékos 
nők önismeretét. Nonverbális, színházi technikákat használtunk, mivel néhány résztvevőnek 
nehézséget okozott a szóbeliség és az összetett beszéd megértése. A második sorozat 12 alkalmas 
volt, ezen már férfiak is részt vehettek, és a szexuális felvilágosítás volt középpontban. A tréning 
nagy sikert aratott, a résztvevők nagyon élvezték, a trénerek és a résztvevők érzelmileg közel 
kerültek egymáshoz. A tréning zárásaként egy színházi előadásra került sor, amelyet a résztvevők 
terveztek meg és játszottak el, amelyre még a nagymamámat is meghívtam. Hónapokkal a tréning 
sorozat vége után, az egyik résztvevő, egy 22-24 éves lány (nevezzük Emmának) elkezdett hívogatni 
engem Facebookon keresztül (már ismerősök voltunk). Tudni szerette volna, hogy mikor lesz a 
következő tréning. Elmagyaráztam neki, hogy pillanatnyilag nincs tervbe véve a tréning folytatása. 
Úgy tűnt megértette, mivel a beszélgetésünknek gyorsan vége lett. Vagyis csak azt hittem, mert 
onnantól kezdve gyakran felhívott. Eleinte hetente egyszer, aztán hetente kétszer hónapokon 
keresztül. Mindig ugyanazt a kérdést tette fel: „Mikor lesz a következő tréning?”, majd valószínűleg 
csak csevegni akart velem, megkérdezte, hogy vagyok stb. Egy idő után nem vettem fel, amikor 
Facebookon hívott. Ezután valahogy megszerezte a privát mobil számomat, és azon hívott 
(feltételezem, a másik tréner adta meg neki a számomat, és talán Emma őt is felhívta, de erről soha 
nem beszéltünk a másik trénerrel). Néhányszor felvettem Emma hívásait, de próbáltam rövidre 
zárni a beszélgetést, majd a hívások abbamaradtak. Az elmúlt 1-2 hónapban nem hívott fel és nem 
tudom, hogy fog-e még keresni. Iszonyatos lelkiismeret furdalást éreztem a helyzet miatt.
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32 éves magyar nő. 

Egyetemi diplomával 
rendelkezik.

Szervező és tréner egy 
szervezetnél, amely szellemi 

fogyatékos nőknek segít. 

Középosztálybeli.

22 éves magyar nő.

Szellemi fogyatékos, 
édesanyja gondoskodik 

róla.

Alsó-középosztálybeli.

Ami közös bennük: a nemük, az állampolgárságuk. 
Amiben különböznek: a koruk, a társadalmi 

osztályuk, a társadalmi helyzetük, egyikük szellemi 
fogyatékos. 

Facebook hívások, telefonhívások. 

Magyarországon a mentális rendellenességgel élők 
társadalmi elfogadottsága jóval elmarad a többi európai 
államtól vagy a tengerentúli országoktól. A társadalom 
idegenkedése abból adódik, hogy a mentális 
rendellenességeket gyakran agresszív és erőszakos 
viselkedéshez kapcsolja. Megfelelő magyarázat hiányában 
ez az idegenkedés az érthetetlen, gyakran bizarr emberi 
viselkedéstól való félelméből származik.
https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2066.2.2019.001
A mentális fogyatékossággal élők szexuális nevelését célzó 
programok ritkán elérhetőek, csak kevés szervezet 
foglalkozik ilyen típusú rendezvényekkel.

-

KÖRNYEZET

 

FIZIKAI KÖRNYEZET

Emma részt vett a narrátor szellemi fogyatékosoknak 
tartott workshopjain.

A NARRÁTOR ÉS A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY(EK) IDENTITÁSA

KORÁBBI KAPCSOLAT, ELŐZMÉNYEK

A NARRÁTOR

EGYÉB JELENLÉVŐ 
SZEMÉLYEK

HASONLÓSÁGOK / 
KÜLÖNBSÉGEK

A MÁSIK 
SZEMÉLY(EK)

TÁGABB SZOCIÁLIS KÖRNYEZET
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A tréning célja: hogy bevonja a résztvevőket, 
hogy kötelékek jöjjenek létre velük és 
közöttük, hogy egy olyan környezetet 
teremtsünk számukra, ahol nyugodtak 
lehetnek, felfedezhetik saját gondolatikat, 
érzéseiket és a testükkel való kapcsolatukat.

Egy szellemi fogyatékosoknak tartott szexuális nevelési tréning sorozatot 
követően az egyik résztvevők hónapokig folyamatosan a hívja trénert 

telefonon, és érdeklődik, hogy mikor lesz a következő tréning.

Egy sikeres tréning ismerévei: a résztvevők jól érzik 
magukat, nyugodtak, meg tudnak nyílni, megbíznak 
egymásban, együtt alkotnak valami értékeset (ezek alapján 
a tréning sikeres volt).

A résztvevők és trénerek között kapcsolat természete: közel kerülnek egymáshoz a 
tréning alatt, de a kapcsolatnak vége szakad a tréning befejezésével. A tréner számára 
ez a megszokott gyakorlat, és ingerültté válik, hogy az egyik résztvevő ezt nem tudja 
elfogadni.

A színházi/nonverbális módszerek természete: 
ezek a módszerek kiválóak az emberek közötti 
bizalom megteremtésére, a feloldásukra (de talán 
veszélyei is vannak, például hogyan kezelik a 
kötelékeket a tréning után).

A szervező felelőssége: hogy megtalálja a megfelelő módokat olyan 
tréningek lebonyolításához, amelyek a hátrányos helyzetűek 
jogaival és jólétével foglalkozik. Hosszú távon kell gondolkodnia, 
számolnia kell az ilyen tréningek hosszú távú következményeivel (ha 
sikeres, és jelent valamit a résztvevők számára, akik szeretnék 
folytatni, akkor nem léphet tovább egy másik projektre csak úgy). 

A NARRÁTOR VISZONYÍTÁSI RENDSZERE

INGERÜLTSÉG
AGGODALOM

A tréner felelőssége: ahhoz 
hogy elég közel kerüljön a 
résztvevőkhöz és képes legyen 
segíteni a készségeik és tudásuk 
fejlődését; bizonyos köztük levő 
határokat át kell lépnie. 
Továbbá, ismernie kell a 
résztvevők problémáit (ebben az 
esetben szellemi fogyatékosok a 
résztvevőkről van szó, ami azt 
jelenti, nem mindenki volt képes 
megérteni, hogy a tréning 
meghatározott időtartamú).

BŰNTUDAT

SZOMORÚSÁG

A Facebook ismerősök nem 
feltétlenül valódi barátok: Rendben 
van, ha egy résztvevő bejelöli 
Facebookon az egyik trénert, és ő 
visszajelöli a tréning alatt vagy utána, 
és ha kedvelik egymás bejegyzéseit, 
ám ez nem jelenti azt, hogy valóban 
barátok lennének.

Az igény arra, hogy kedvesek legyünk és ne bántsunk másokat: ha valaki újra és 
újra ugyanazzal a kérdéssel hív fel minket, amelyre már több alkalommal is 
válaszoltunk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a hívásait, hanem tiszteletteljesen 
rendezni kell a helyzetet.

Mindenkinek elégedettnek kell 
lennie: ha egy tréner akár egyetlen 
résztvevőnek is csalódást okoz, az 
megkérdőjelezheti az egész projektet.

A segítők hatalmi pozícióban vannak: amikor a segítőknek sikerül 
elvárásokat ébreszteniük a résztvevőkben, ösztönözniük őket igényeik és 
gondolataik kifejezésére, amikor empátiát és elfogadást mutatnak velük 
szemben, a segítők hatalmassá és egyfajta reményforrássá válnak a 
szemükben.  Ebben az esetben ezeknek az embereknek soha nem volt 
még ilyen felszabadító élményük.  A tréninget követően hiányzott nekik 
egymás társasága és a trénereké, azonban nem voltak megfelelő 
eszközeik arra, hogy saját maguknak szervezzenek tréninget.



AZ INCIDENS KIINDULÓPONTJÁBAN ÁLLÓ SZEMÉLY „EMMA” VISZONYÍTÁSI RENDSZERE

Egy szellemi fogyatékosoknak tartott szexuális nevelési 
tréning sorozatot követően az egyik résztvevők hónapokig 
folyamatosan a hívja trénert telefonon, és érdeklődik, hogy 

mikor lesz a következő tréning.

A szervező hatalma: Emma azt gondolhatta, hogy 
teljes mértékben a szervezőktől függ egy újabb 
tréning indítása, ha igény merül fel rá.

A visszajelzés jelentősége: Emma esetleg úgy gondolta, fontos pozitív 
visszajelzést adnia, hogy a tréning nagyon jó és sikeres volt, és nagyon sokat 
jelentett számára.

Az erős nő megjelenítése: Lehetséges, 
hogy Emma erős nőként tekintett trénerre, 
mint egy példaképre, mivel a narrátor  
képes volt ilyen tréningeket megszervezni, 
egyedül élni, döntéseket hozni a saját 
szexualitásával kapcsolatban (a szellemi 
fogyatékosokat néha akaratuk ellenére 
nemzőképtelenné teszik).

Az igény a kapcsolattartásra: 
Lehetséges, hogy Emma kötődött 
a résztvevőkhöz és a trénerekhez, 
és ezt a köteléket szerette volna 
fenntartani.

Ha valaki a magánéletével kapcsolatos részleteket 
oszt meg, akkor bármikor megkereshetjük: Emma 
követhette a narrátor magánéletének részleteit 
Facebookon (mivel ismerősök voltak), és esetleg 
emiatt személyes kötődést érezhetett iránta.

Ha valaki „zöld” vagyis elérhető Facebookon, akkor fel lehet őt hívni: 
Rebeka sokat volt fent Facebookon, mindig elérhetőként jelent meg (nem 
módosította a beállításokat).
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