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A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit 

Kft. által „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos 

szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” (kód: 

FOF2017) címmel meghirdetett pályázat keretében megrendezésre 

kerülő Érzékenyítő Nap és Szabadidős Programnap

A program célja: az érzékenyítés, a fogyatékkal élő 

személyek helyzetének (egészségi állapotának, életének, 

problémáinak, küzdelmeinek és személyes helytállásuk-

ból fakadó értékteremtésüknek) bemutatása, megismer-

tetése a programba bevont családtagok, munkatársak 

személyes közreműködésével.

A program második napja az ún. gyakorlati érzékenyítő 

nap, ahol a fogyatékkal élőkkel közösen eltöltött 

szabadidős programban történő részvétel lehetőségét 

biztosítjuk azzal a szándékkal, hogy a program első ún. 

tájékoztató jellegű napján megszerzett ismeretek 

alapján, illetve mellett a programra meghívottak 

döntésüktől függően mélyebben és közelebbről is 

megismerhessék fogyatékkal élő munkatársainkat, 

kommunikációs lehetőségeiket, az étkezés, a közlekedés 

során felmerülő problémáikat, ugyanakkor értékteremtő 

személyes életüket. 

Reményeink szerint a megtapasztalások érzékenyebbé 

teszik a mindkét napra tervezett programban 

résztvevőket a fogyatékkal élők bármilyen módon 

történő segítésére.

A tervezett program mottójául egy kérdést – 

„Korlátokkal, és mégis teljes élet?” – választottunk, 

amire a két napos rendezvényen keressük a választ. 

A P R O G R A M C É L JA



1. Köszöntés, bevezető gondolatok (5 perc) 
 / Magyarné Balogh Erzsébet 
  

2. Amit a fogyatékosságról tudni kell - rövid összefoglaló 
(10 perc) / Kompán Julianna 

3. Fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, 
helyzete (10 perc) / Dolgos Dolli

4. „Korlátokkal és mégis teljes élet?” – a munkában, 
családban, közösségi életben (10 perc) 

       / dr. Tolnayné Csattos Márta

5. „Korlátokkal és mégis teljes élet?” – életképek, 
személyes életutak (30 perc) / Szakáll Zsombor, Láng Edit, 

Bondár Gyöngyi, Szarka Dávid

6. Mit jelent fogyatékkal élni a családban? – egy édesanya 
és egy feleség gondolatai (15 perc) / Dr. Szarka Miklósné 

Darvas Gyopár, Dolgos Dolli

7. Landini együttes (20 perc)

8. Szünet (büféebéd) (12:15-13:00)

9. Csoportok / szekciók (60 perc)
 látássérült, mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékkal élő 

munkatársaink az RMK rehabilitációs foglakoztatásban résztvevő 
munkatársaival válaszolnak a jelenlévő meghívottak felmerülő 
kérdéseire; közben lehetőség lesz szimultán sakk-játékra Koczó 
Kristóffal; esetleg néhány ügyességi játék is beiktatható

10. Záró gondolatok (5 perc) / Dr. Sápiné Dr. Fülöp Éva

11. Tájékoztatás a program további részéről (10 perc)
 a következő nap eseményeivel, az azon való részvétel lehetőségeivel 

kapcsolatban / Magyarné Balogh Erzsébet

ÉRZÉKENYÍTŐ NAP 
2017. NOVEMBER 2. CSÜTÖRTÖK | 10:00-14:30

1. A Magyar Nemzeti Múzeum „IGE-IGŐK / A Reformáció 
500 éve” kiállítás megtekintése (találkozás 10 órakor)

 A kiállítás a magyarországi reformáció történetének folyton 
változó, összetett viszonyaival ismerteti meg látogatóját, aki 
egyedülálló, páratlan kincseket láthat és részletes magyarázó 
szövegek segítségével tájékozódhat.  (A kiállítás 2017. november 5. 
napjáig látogatható)

2. Közös ebéd (12:00-13:00)
 Kötetlen beszélgetés a kiállításon látottak alapján.
 Rövid programzáró értékelés.
 / Magyarné Balogh Erzsébet  

3. Közös kirándulás Tahiba, Jakab Miklós református 
lelkipásztor emléktáblájának  megkoszorúzása (indulás 
13 órakor)

 Jakab Miklós református lelkész 107 éve született és egy életen át 
vállalta a vakok és siketek lelkigondozását, ismerte a Braille-írást és 
jelnyelven is prédikált. Azt vallotta: „közölni kell a szót, a fogalmat, 
a vallomást. Közölni kell önmagadat, és közölni kell készségedet, 
hogy elfogadod a másikat Istentől olyan küldöttként, akin keresztül 
hozzád közelít az Atya különleges kegyelmével."

4. Visszaindulás Tahiból (15 órakor)

SZABADIDŐS PROGRAM NAP 
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