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Adj egy Esélyt!
A 2017. májusában megrendezésre került debreceni Esélynapnak kiemelkedő folytatása született. Az
Esélynap programjait oktatási intézményekbe sikerült bevinnünk. Elsőként a Telegdi Kata Szakiskola és
Szakközépiskola tanulói és tanárai körébe, ahol Esélynapot szerveztünk a Salva Vita Alapítvány pályázatára,
melyet a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületével és a Hajdú-Bihar megyei Család-, Esély- és
Önkéntes Házzal karöltve valósítottunk meg.
A rendezvényen körülbelül 20 fő érzékenyített, valamint további körülbelül 100 fő résztvevő diák volt. Az
esemény egy megnyitóval kezdődött, melyen az intézményvezető Farmasi József tartott. A megnyitóban
ismertette a nap programját, majd Dr. Nagyné Berke Mónika vette át a szót, és beszélt a diákokhoz az
esélyegyenlőség fontosságáról. A diákokra váró szórakoztató, s egyben tanulságos, esélyegyenlőséget elősegítő
feladatok több teremben, illetve külső helyszíneken is zajlottak. A diákok a feladataik végrehajtásának és
elismerésének motiválására egy pecsételős rendszert alakítottak ki a szervezők, melyben a diákok minden
végrehajtott feladat után pecsétet kaptak adott szervezettől, ezzel igazolva a sikeres teljesítést. A nap végén
ajándékokat sorsoltak ki azon diákok között, akik minden feladatot sikeresen teljesítettek.
A fogyatékkal élők világát a társadalom ép tagjaihoz közelebb hozó programok egyike az Élő Könyvtár volt.
A CSEÖH vezetője, Oláh Viktor koordinálta az Élő Könyvtárban résztvevő diákcsoportok és a
„kikölcsönözhető élő könyvek” kommunikációját. A kikölcsönözhető könyvek, egy-egy különleges életutat
tártak a diákok elé. Két hallássérült fiatal, Briss Viktor és Vogl Ádám beszélt a diákoknak a hallássérültek
mindennapjairól, bemutattak különböző hallókészülékeket, illetve meséltek magánéletükről, arról, hogy hogyan
élik meg a fogyatékosságukat. Hoffer Mihály személyében egy több évtizedig tartó alkoholproblémából
kigyógyult férfit ismerhettek meg a fiatalok. Kunkli Tibor aliglátóként vezet gazdaságot, termeszt
gyógynövényeket, és látja el saját farmját önállóan. Ezek az élettörténetek mind példaértékűek voltak a
résztvevő diákok számára.
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Egy másik teremben az egészségmegőrzés valamint a prevenció jegyében kipróbálhatták a masszázst,
vérnyomásmérésen és vércukorszint mérésen vehettek részt.
A táncházban egy vak és egy gyengénlátó személy oktatott táncot a fiataloknak, akiknek lehetőségük volt
szemtakaróban kipróbálni, hogy milyen élmény lehet egyéb érzékszerveikre hagyatkozva, látásuk nélkül
koreográfiát tanulni, és a zene ritmusát követni.
Szabadtéri programként egy látássérült és egy ép látású személy segítségével tandemezni lehetett. A tandem
egy kétszemélyes kerékpár, melyen a gyakorlat szerint egy jól látó személy ül elől, mögötte pedig egy
gyengénlátó vagy látásában sérült személy, így a látássérültek is rést vehetnek a kerékpározás élményében.
A Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületének központjában a vakok mindennapjait tapasztalhatták
saját bőrükön a fiatalok, különböző társasjátékokat játszhattak szintén párban, szemtakaróval vakként, illetve
látóként segítve társaikat.
Szintén szabadtéri helyszínen zajlott a fehérbot és a kerekesszék kipróbálása. A diákoknak először gyakorlati
bemutatót tartottunk az eszközök használatáról. A kerekesszék irányításáról, fékezéséről, valamint a lehetséges
veszélyforrásokról beszéltünk nekik, az úttesten való átkelésnél szükséges óvintézkedések betartásáról. A
fehérbotozásnál négy fő technikát mutattunk meg a fiataloknak, melyeket az útjuk során szabadon
alkalmazhattak. A pásztázást, mellyel a testük szélességében, körülbelül két méterre előttük lévő akadályokat
tudják kitapintani, a mögé zárást, melyet veszély, vagy ismeretlen akadály esetén alkalmazhatnak. Ezen kívül a
fehér botos közlekedés egy másik lehetséges módját is bemutattuk a pásztázás mellett, illetve az egyenes síkban
maradás érdekében alkalmazott falnak, vagy kerítésnek ütköztetést magyaráztuk el. Miután a fiatalok mindent
megértettek és feltették kérdésüket, elindultunk velük a LÉARE és az iskola közötti területen. Ez a terület
úgynevezett akadálypályaként szolgált, hogy a fiatalok megismerhessék a fehér botos és a kerekesszékes
közlekedést valódi terepen. Minden diákkal két segítő közlekedett együtt, hogy bármilyen felmerülő veszély
esetén közbeavatkozhassanak, és segítsék a diákokat. Az akadályok között forgalomfigyelés, hangoslámpával
ellátott gyalogosátkelőn való közlekedés, valamint lépcsősoron való feljutás szerepelt. A diákok kezdeti
félelmeik ellenére ügyesen és nyitottan álltak a feladatokhoz. Tájékozódási és koordinációs zavarok merültek
fel az utak elején, melyeket a segítők instrukcióinak köszönhetően a diákok saját maguknak tudtak korrigálni.
Alapvetően problémamentesen zajlott a diákok kísérése, és a fogyatékos személyek közlekedésével való
megismertetése.
Az esemény záróakkordjaként a diákok átvehették a kisorsolt ajándékokat, valamint meghallgathatták Sulyok
Péter, vak humorista szórakoztató előadását. Amint az a megnyitóban is elhangzott, a fogyatékos személyeket
nem sajnálni kell, hanem példát venni róluk és tanulni tőlük.
Összességében tehát az esemény zökkenőmentesen zajlott. Ahol nem volt megoldott az akadálymentesítés, ott a
diákok és a pedagógusok segítették a fogyatékossággal élőket. A diákok pozitív visszajelzéseket adtak az
eseményről, jó hangulatban teltek a beszélgetések, tartalmas programokat biztosítottak a szervezők. A nehezebb
feladatok végrehajtása és a nyeremények különleges motivációt jelentettek a fiatalok számára.
A szervezők sikeresen elérték kitűzött célokat, mind a diákok, mind pedig a pedagógusok egy új, nyitottabb
szemléletmód birtokában távoztak az eseményről, mely meghatározza majd a fogyatékos társaikhoz való
hozzáállást.
Gellér Zsuzsanna/Ki – Látó Ifjúsági Iroda munkatársa
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Beszámoló
A Neked MUNKA, nekem ÁLOM! program egy olyan egyedi kezdeményezés Magyarországon, amely
lehetőséget ad fogyatékos emberek és munkáltatók kötetlen találkozására. Meggyőződésünk, hogy az integráció
és befogadás ügyét legjobban a személyes találkozások szolgálják.
A program célja, hogy 2017-ben legalább 200 fogyatékos ember próbálhassa ki magát 200 különböző
munkahelyen e különleges nyílt nap keretében. Salva Vita Alapítvány Budapesten, vidéki civil szervezetek
pedig minden magyar megyében lehetőséget biztosítanak a fogyatékos emberek és munkáltatók
bekapcsolódásra. A sikeres találkozásokat felkészített mentorok segítik a helyszíneken.
A Fehér Bot Alapítvány 2017. 05.30. -2017.06.02. között valósította meg a Salva Vita Alapítvánnyal
együttműködésben a Neked munka!Nekem álom elnevezésű projektet. A projekt során 16 fiatal próbálhatta ki
álmai munkáját Hajdú-Bihar Megyében - 13 fő Debrecenben és 3 fő Hajdúnánáson. Minden fiatalnak nagyon
tetszett a program nyújtotta lehetőség, amivel szívesen éltek és kipróbálták álmaik munkáját.
A programba bevont munkáltatók:Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézménye; Data Expert
Services Kft.;Debreceni Kutyaház Egyesület; Hajdú - Sansz Humánszolgáltató Nonprofit Kft.;Debrecen
Megyei Jogú Város Járási Hivatal;Csokonai Színház;Debreceni Művelődési Központ - Újkert Közösségi
Ház;Méliusz Juhász Péter Könyvtár Újkerti Fiókkönyvtára;Hajdú-Coop Zrt.;Hajdú-Bihar Megyei Rendőr
Főkapitányság;Hajdúnánási Holding Zrt.;Hajdúnánási Gyógyfürdő;Orchidea Virág és Ajándék üzlet.
A programba minden fogyatékossági csoportból sikerült ügyfeleket bevonni, valamint részt vettek Támogatott
Lakhatásban élők is.
Az Álomnapok megvalósítása 4 nap alatt zajlott le 13 helyszínen 13 fogyatékossággal élő fiatal részvételével.
Szerencsére sikerült a helyi sajtót is bevonni, a Hajdúnánási Televízió segítségével sikerült egy kb. 12 perces
rövidfilmet is készíteni a hajdúnánási álomnapokról. Jelent meg cikk a programról a Haon-on, a Hajdúnánási
Újságban és Police.hu-n is.
A fiatalok elmondása szerint ez egy nagyon jó kezdeményezés, hiszen olyan munkaköröket tudnak kipróbálni,
ami számukra elérhetetlen. Ezeken a napokon olyan pozitív tapasztalatokat gyűjthetnek, amik erőt és energiát
adnak a továbbiakban az álláskereséshez. Rádöbbennek arra, hogy némelyik általuk kipróbált munkakör
elérhető számukra, csak kitartásra, esetleg további tanulásra, képzésre van hozzá szükség.
A munkáltatói tapasztalatok is nagyon pozitívak. Voltunk olyan munkáltatónál, aki még nem foglakoztat
megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő személyeket. A program tapasztalatait figyelembe véve
rájött arra, hogy el tudna képzelni a cégen belül olyan tevékenységet, munkakört, amiben tudna alkalmazni
fogyatékossággal élő személyt. Minden részt vevő munkáltató kedvesen fogadta az oda érkező fiatal és arra
törekedtek, hogy egyenrangú félként kezeljék őket. A legtöbb helyen mindenki kapott valami ajándékot,
útravalóként jó tanácsot. Minden helyszínen törekedtünk arra, hogy a fogadó „mentorokat”megfelelően
felkészítsük a fogyatékossággal élő fiatalok fogadására, ismerjék annak a fogyatékossági típusnak a jellemzőit,
amivel találkoznak, milyen akadályok merülhetnek fel a találkozás kapcsán, kinek szükséges esetlegesen akadálymentes
környezet.
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Alapítványunk már második éve vesz részt a programban és minkét évnek nagyon pozitív tapasztalatai vannak.
Egyrészt nagyon kellemesen csalódunk az általunk megkeresett munkáltatókkal kapcsolatban. Egyre
nyitottabbak, érzékenyebbek, befogadóbbak a célcsoportot illetően. Egyre több olyan nyílt-munkaerőpiaci
vállalat van, ahol alkalmaznak megváltozott munkaképességű személyt és nem csak az ezzel járó
kedvezmények miatt, hanem mert elhivatottak, érzékenyek ezzel a témával kapcsolatban.
Másodsorban egyre több a jelentkező a program iránt, egyre nagyobbak az álmok, de azt tapasztaljuk, hogy a
legtöbben képességeihez és tudásához megfelelően „álmodnak”. Ez nagyon fontos, hiszen nagy a felelősségünk
abban, hogy a hozzánk forduló fiatal ne kudarccal, lehangolva fejezze be a megálmodott napot, hanem
feltöltődve, élményekkel gazdagon.
Néhány kép az idei „Álomnapokról”:

Készítette: Szabó Krisztina /Fehér Bot Alapítvány munkatársa
A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
támogatja. A pályázat kódszáma FOGLALKOZTATÁS2016/D/1; Szerződésszám: 200/4/2017

Hollókő – Szécsény kirándulás Nógrád megyében
2017 június 30-án, közel hetven fővel indultunk útnak Nógrád
megyébe, hogy megtekintsük a Hollókő-i várat, az Ófalut, ahol még most
is őrzik a népi – iparművészeti hagyományokat.
Itt láthattunk régi hagyományokat őrző és mesterségeket bemutató
épületegyütteseket, mint pl.: a Falumúzeum, Guzsajasház, Pékmesterségek
háza, Sajtkülönlegességek háza, Nyomdász ház: - ahol mesteremberek, mint
pl. a Gutenberg féle kézi nyomdásztechnika segítségével betekinthettünk a
régi nyomdásztechnika fortélyaiba. Hollókő, a világörökség faluja.
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A falu a 20. század elejét idéző hatvanhét lakóépületből és a templomból álló – népi építészeti együttes.
Épületeik ma is őrzik a letűnt korok hangulatát.
A 145 hektárnyi világörökségi terület, magába foglalja a falu fölé magasodó középkori várromot is. Itt
láthattunk középkori viadalt megelevenítő várvédő csatajelenetet, hisz az itt megforduló kirándulókat is
bevonják egy interaktív programba.
Hollókő a palóc régióra jellemző, a történelmi, egyutcás, fésűs beépítésű falutípust képviseli. Hollókő
napjainkra sem vált szabadtéri múzeummá: mindmáig élő, lakott település.
Hollókő után a következő célállomás Szécsény volt, pontosabban a Kubinyi Múzeum (Forgách kastély), ahol
állandó és időszaki kiállításokat láthattunk a kastély emeleti
szobáiban. Itt főként az őskortól-napjainkig egy történelmi
utazásban vehet részt az ide látogató, hiszen a környékbeli
régészeti ásatásokból előkerült tárgyakat, ill. a különböző
koroknak megfelelő mesterségek tárgyi bemutatóit követhettük
nyomon.
A Nógrád megyei két településen tett kirándulás, érdekes
látnivalókkal és régi korokat bemutató kiállításaival, reméljük
élményekkel teli időutazás volt kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Karcagi Márta /művelődésszervező
Esélyegyenlőségi gyermeknap Hajdúdorogon
2017. július 29-én, idén is megrendeztük kis ellátottjaink számára
a GYERMEKNAPOT Hajdúdorogon.
Az Észak - Hajdúságot felölelő programot, a Fehér Bot Alapítvány
Észak – Hajdúsági Támogató Szolgálata és Tanyagondnoki Szolgálata
szervezte meg és bonyolította le a Görög Demeter Művelődési Ház mozi
udvarán.
Az árnyas fák alatt, önfeledt játékkal vették
birtokba a gyerekek az ugráló várat, majd lehetőség nyílt
póni – fogatozással, szekerezéssel a belváros bejárására,
amit időről, időre biztosít a gyerekek számára Szőke László és családja. Köszönjük segítő
támogatásukat.
Az egész napos program során, sok meglepetéssel kedveskedtünk a gyerekeknek.
Többek között bekapcsolódhattak: a csillám tetoválás rejtelmeibe. Kézműves
tevékenységekbe: ahol sor kerülhetett nyakláncok, színes karkötők, sólisztgyurma
figurák, színezők és más tevékenységek kipróbálására.
Lovaglásra, fogatozásra is vállalkoztak a jó kedélyű, bátor gyerekek.
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Különböző ügyességi versenyeken is részt vehettek szülőkkel és hozzátartozókkal.
Így seprűtáncoltató és székfoglaló versenyek, hullahopp karikázás, célba dobó versenyek és vízibomba
hajító versenyek.

A különböző sor és váltóversenyekkel kitartásukról és ügyességükről adtak számot a nagyobbak. A kisebbek
sem unatkoztak, hiszen a trambulinozás és csúszdázás kötötte le a figyelmüket.
A szabadtéri mozgásos játékokkal főként az volt a célunk, hogy az ép és fogyatékkal élő gyermekek közösen
vegyenek részt minden versenyszámban, és felszabadultan együtt élvezzék a játék adta örömöket. Itt is az
elfogadás és az egymásra való odafigyelés kapott nagy hangsúlyt.
A különböző versenyszámok után sem maradhattak el a díjazások és vigaszdíjak, melyek a gyerekek nagy
örömére különféle édességek voltak.
Kissé elfáradva, de annál jobb étvággyal fogtak hozzá a finom paprikás krumpli ebédhez, amit az Észak –
Hajdúsági Támogató Szolgálat és Tanyagondnoki Szolgálat segítő munkatársai készítettek el.
A délután folyamán desszertként egy-egy finom főtt kukorica elfogyasztására is sor került.
Nagyon jó érzésekkel és élményekben gazdag napról térhettek haza a nap ünnepeltjei a - GYEREKEK -, hisz
igen mozgalmas, játékokban gazdag programot kínáltak nekik a Fehér Bot Alapítvány Észak – Hajdúsági
Támogató Szolgálat és Tanyagondnoki Szolgálat munkatársai.
Szabó Krisztina/a Házi Segítségnyújtó Szolgálat vezetője
„Zene füleimnek„ című zenés irodalmi délután Debrecenben
2017. szeptember 08 – án, délután 14 órakor rendezte meg a Gábor József
Kulturális Alapítvány Debrecenben, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Újkerti Fiókkönyvtárában a „Zene füleimnek…” című rendhagyó zenés –
irodalmi délutánját.
A rendezvényt támogatta a hajdúnánási Városi Önkormányzat Képviselő
testülete.
Közel 40 fő tisztelt meg bennünket érdeklődésével, hisz egy különleges
hangulatú kikapcsolódás részesei lehettek. Dr. Csontosné Skara Ilona
könyvtárvezető és Rózsa Dezső köszöntője után gyertyagyújtással
emlékeztünk meg Bényei Józsefről, aki a napokban hunyt el. Bényei József,
költő és publicista, a Hajdú – Bihari Napló
főszerkesztője volt egykor. Sok éven át a Gábor József
Alapítvány által rendezett „Regélő régió” költészetnapi
rendezvényünk zsűritagjaként ismerhette meg a sorstársi
közönség, hiszen jó indulatú tanácsaival és építő jellegű
kritikáival segítette a szavalóinkat.
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A „Zene füleimnek” zenés – irodalmi délután meghívott előadói, Lakó Sándor és Szatmári Tony, ismert
költők általuk megzenésített verseivel örvendeztették meg a hallgatóságot. Természetesen saját
szerzeményeiket is előadták a közönség nagy örömére.
A beszélgetést, mint oly sokszor Rózsa Dezső vezette, aki életútjukról és munkásságukról kérdezte a két fiatal
tehetséget.

Lakó Sándor zenés – irodalmi palettáján Rózsa Dezső, József Attila, Csokonai Vitéz Mihály, Weöres Sándor
megzenésített versei voltak hallhatóak.
Szatmári Tony zenés - irodalmi palettáján: - Nagy László, Ady Endre, József Attila, Rózsa Dezső és saját
szerzemények voltak hallhatóak.
A két fiatal zenész tehetség záró gondolatai azt sugallták, hogy szegényebbek lennénk a versek és az irodalom
nélkülük, hisz gondolatokat és érzelmeket keltenek mindenkiben. Szüksége van az emberek lelkének a
versekre, az irodalmi alkotásokra, a zenére, hisz ezek a műfajok kart - karba öltve járnak együtt. „A zene
felülemelkedik mindenkin és átölel mindenkit!”
Karcagi Márta /a Gábor József Alapítvány kuratóriumi tagja
Nyertes pályázatok
1. A Hankook Tire Magyarország Kft. 2012 őszén indította útjára, és azóta is sikeresen folytatja Abroncsadományozási
Programját. Abroncsadományozási Programjuk célja, hogy segítsék azon szervezeteket, akik tevékenységükkel a
társadalom számára fontos szolgálatot tesznek. Immáron ötödik éve az is céljuk, hogy a nagy, országos szervezetek
mellett a kisebb alapítványok és egyesületek számára is segítséget nyújtsanak.
Örömmel tudatták, hogy 2017-ben a Hankook Tire Magyarország Kft. abroncsadományban részesíti a Fehér Bot
Alapítványt.
A Támogató vállalja, hogy 2017-es Abroncsadományozási Programjának keretében a Támogatott részére egyszeri, vissza
nem térítendő támogatásként a Támogatott által igényelt, Hankook márkájú gumiabroncs-garnitúrát (4db) adományoz
110 072 Ft. értékben, a Támogató által beállított könyv szerinti összértékben, tulajdonjoggal együtt.
2. A Fogyatékos személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által kiírt sikeres pályázat
A „Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi
szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása” címmel kiírt nyílt pályázatra, a Fehér Bot Alapítvány is pályázott.
A támogatásban érintett intézmény neve: Esélyegyenlőségi Otthon Támogatott lakhatást Biztosító Intézmény és
Fejlesztő Foglalkoztató. Székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 1. sz. és Fogadó u. 3-5.
A benyújtott pályázat kódszáma: CH2017/3. Ennek alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghozta támogatási
döntését, mely szerint meghatározott feltételek mellett anyagi támogatást nyújt a Kedvezményezett részére.
A támogató által meghirdetett pályázati program (továbbiakban: Program kódja: CH2017.) az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Támogató között 19642/2017 számon létrejött együttműködési megállapodás keretében valósult meg.
A Támogató 901 471 Ft támogatási előleget nyújtott a Kedvezményezett részére.
3. Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása
Pályázati azonosító: FEJL-FOG-17/092.
Finanszírozási szerződés száma: FF-091/0-2017.
7

HAJDÚSÁGI SORSTÁRSAK
2017. szeptember

A Fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és az állami támogatásra hírdetett általános pályázatra az
Emberei Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozása rendjéről szóló 191/2008.
(VII. 30.) Korm. rendelet a (továbbiakban Tkr.) 7-es §-sa szerint, nyertes pályázatot nyújtott be a Fehér Bot Alapítvány a
Fejlesztő Foglalkoztatásra kiírt pályázatra.
Finanszírozási időszak: a 2017. június 22. – 2017. december 31. közötti időszak.
A Szociális intézmény neve:
ESÉLYEGYENLŐSÉGI
OTTHON TámogatottLakhatást
Biztosító Intézmény és Fejlesztő Foglalkoztató.
Székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 1. sz.
Foglalkoztatási hely 1.neve: ESÉLYEGYENLŐSÉGI OTTHON Támogatott Lakhatást Biztosító Intézmény és
Fejlesztő Foglalkoztató.
Foglalkoztatási hely 1. címe: 4087 Hajdúdorog, Fogadó u. 3-5.
Foglalkoztatási hely 1. ágazati azonosítója: S0501740
A szolgáltatás megnevezése: fejlesztő foglalkoztatás
A finanszírozása időszakra megállapított működési támogatás összege: 4 820 470 Ft.
4. LSER – 2017-es projekt
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a Fehér Bot Alapítvány az”Elemi rehabilitációs szolgáltatások biztosítása
látássérült személyek számára”(LSER2017) meghirdetett program megvalósítására pályázatot nyert.
Az alapítvány célja továbbra is a Hajdú-Bihar és Szabolcs Szatmár Bereg megyében élő, látássérültté vált személyek
felkutatása és számukra magas színvonalú elemi rehabilitációs szolgáltatások nyújtása, továbbfejlesztése. Kapcsolati háló
bővítése más elemi rehabilitációs szolgáltatóval a szakmai munka fejlesztése érdekében, illetve egyéb szolgáltatókkal való
együttműködés során az elemi rehabilitációs szolgáltatás népszerűsítése.
Az elemi rehabilitációs szolgáltatások a következőek:
• Funkcionális látástréning
• Tájékozódás- és közlekedéstanítás
• Mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök használatának tanítása
• Kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása
• Tapintható írások tanítása
• Pszichológiai tanácsadás
• Szociális munka-esetkezelés
• Klienskoordináció
A pályázat során elnyert támogatási összeg: 12.000.000. Ft
A program a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma támogatásával valósul meg.

Partnerünk: A Fehér Bot Alapítvány által működtetett Ifjúsági Iroda lapja a KI -Látó
HAJDÚSÁGI SORSTÁRSAK
A szerkesztőség vezetője: dr. Szabóné Bokis Edina
Szerkesztő: Karcagi Márta
A szerkesztőség és a kiadó címe:
4087 Hajdúdorog, Fogadó u. 3-5. sz.
Tel/Fax: 06/52 232-313, Mobil telefon: 06/30 825-304
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