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FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖSZHASZNÚ KFT TÁJÉKOZTATÓJA  

NYERTES PÁLYÁZATOKRÓL  
 

I. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK HELYI, REGIONÁLIS ÉS ORSZÁGOS SZERVEZETEINEK 

SZAKMAI PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSA 

Pályázat kódja: FOF2018 

NYERTES LISTA FOF2018 Hirdetés dátuma: 2018. április 3. 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. lebonyolításában, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos 

szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” – FOF2018 című pályázati programra beérkezett 

pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént. 

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 170 700 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli 

támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra. 

2018. január 2-i beadási határidővel 134 pályázat érkezett Társaságunkhoz 668.394.635 Ft támogatási 

igénnyel.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért felelős államtitkára 

az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja: 

„A” tevékenységtípus esetében: 

 

Kód Pályázó neve Megye 
Projekt 

megnevezése 

Támogatási 

összeg 

FOF2018/22 
Fehér Bot 

Alapítvány 

Hajdú-

Bihar 

Egyenlő Eséllyel a 

munka világába! 
2 663 404 Ft 

 
II. FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA BENTLAKÁSOS VAGY 

LAKÓOTTHONI ELLÁTÁST NYÚJTÓ NEM ÁLLAMI, NEM EGYHÁZI SZERVEZETEK 

EGYSZERI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA 

 

Pályázat kódja: CH2018 

NYERTES LISTA CH2018 hirdetés dátuma: 2018.04.06. 
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A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. lebonyolításában, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, „Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy 

lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása” – 

CH2018 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint 

megtörtént. 

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 94 550 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli 

támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra. 

2017. november 27-i beadási határidővel 51 pályázat érkezett Társaságunkhoz, 89 intézmény 

támogatására.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára az 

értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja. 

Pályázati 

kódszám 
Pályázó neve Település 

 Támogatási 

összeg (Ft) 

CH2018/3 Fehér Bot Alapítvány Hajdúdorog 807 055 Ft 

 

„Értékes mindennapjaink…” Projektzáró rendezvény/Ki-Látó Ifjúsági Iroda 
 

Az „Értékes mindennapjaink” elnevezésű projektzáró rendezvényét a Ki-Látó Ifjúsági Iroda a 

debreceni Ifjúsági Házban tartotta meg 2018. április 20-án. 

Ez egy különleges, még talán kissé szokatlan formában valósult meg. Időtartamra nézve is hosszabb 

volt, mint egy ehhez hasonló átlagos program, de ennek is meg volt az oka, és aki itt volt, az észre sem vette az 

idő múlását. A kezdés előtt a szervezők kialakították a helyszín megfelelő formáját. Kiállították a kézműves 

klubdélutánokon készült tárgyakat, amelyeket a fiatalok a végén elvihettek emlékül. Megérkeztek az esemény 

főszereplői a Ki-Látó Ifjúsági Iroda 20 fiatal ügyfele. Közöttük voltak sajátos nevelési igényű diákok, enyhe 

fokban értelmi sérült és enyhe fokban mozgáskorlátozott, súlyos mértékben autista és értelmi sérült, vak és 

enyhe fokban értelmi sérült fiatal. Velük közösen jelen voltak még magát a rendezvényt lebonyolító 

pszichológus szakemberek Debrecenből, Budapestről, Alsónémediből és a romániai Nagyváradról, akik a 

Playback Színház eszközrendszerének felhasználásával, technikáit használva irányították és vezették le a 

rendezvényt.  

 

 

 

A jelenlevők a segítségükkel aktívan vettek részt a programon. Meséltek élményeikről, hogyan élték meg a 

számukra új dolgokat. Erre játékosan a színjátszás több formáját alkalmazták, a zenét, a táncot, a mozgást. Ebbe 

mind a fiatalok, a színészek, szakemberek, a kísérők részt vettek kivétel nélkül. Ez közel két órán keresztül 

tartott, de nem volt senki, aki az idő miatt aggódott volna. Mindenki minden módszert kipróbálhatott és öröm 

volt látni a jókedvet és érezni a jó hangulatot. A záró rendezvény második felére megérkeztek a meghívott 

vendégek, a projektben a Fehér Bot Alapítvánnyal együttműködő szervezetek képviselői és több ismerős is. 

Ezek után a fiatalok a szakemberek vezetésével és segítségével előadták a jól begyakorolt elemeket.  

Később minden jelenlévő be lett vonva a műsorba, nekik is el kellett mesélniük az érzéseiket, élményeiket. Ezt 

aztán a Playback Színház tagjai megpróbálták visszaadni és bemutatni a többieknek.  

Egy igazán interaktív műsor alakult ki, még jobban fokozva a baráti és családias légkört.  
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A rendezvény végén színvonalas állófogadás volt, melyen a finom ételek mellett kötetlen beszélgetések, 

ismerkedés és a folytatás lehetőségének felvázolása volt terítéken. Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével 

emelte rendezvényünk színvonalát és hozzájárult egy felejthetetlen élmény megszerzéséhez.  

“Az olyan helyekre vezető utakat, ahová érdemes eljutni, nem lehet lerövidíteni.” - Helen Keller – 

Gellér Zsuzsanna /Ki-Látó Ifjúsági Iroda munkatársa 
 

Színházban jártunk 
 

2018. Április 11-én a Fehér Bot Alapítvány Esélyegyenlőségi klub tagjai a 

nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban a „Chicago” című zenés darabot 

tekinthették meg. 

A Chicago, a zenés színház egyik alapműve, a Kander – Ebb szerzőpáros világszerte 

játszott, sok ezer előadást megért musicalje bűnről, bűnösökről, áldozatokról és 

tettesekről, a show business, a hírnév és manipuláció, csillogó és rémisztő világáról 

szól. 

A siker, a bűnhődés és a következmények nélküliség borzongató történetét a húszas 

évek füstös, sötét és bársonyos jazzmuzsikája meséli el, Szőcs Artúr rendezésében 

sok-sok táncos, szenzációs színészek és az élő zene segítségével. 

 

 

A budapesti AKKU (az Akadálymentes és Korlátlan Kultúráért) Egyesület az előadást segítő audio 

narrációs eszközeivel igazi segítséget nyújtott ügyfeleink számára, hogy az előadás számukra is 

élvezhetővé váljon.  

Köszönet illeti az AKKU Egyesület munkatársainak munkáját, akikkel már második éve tart az 

együttműködés.  

Ők azok, akik megteremtik a fogyatékkal élők számára az akadálymentesítés eszközeivel, hogy „a kultúra 

mindenkié” legyen.  

Karcagi Márta /művelődésszervező 
 

Esélyegyenlőségi nap Hajdúdorogon 

Esélyegyenlőségi napot ünnepeltünk a Fehér Bot Alapítvány és a 

Hajdúsági Sorstársak Egyesülete szervezésében, 2018. május 12-én a 

hajdúdorogi Görög Demeter Művelődési Ház mozi udvarán. 

Több mint 100 fő (sorstársak, családtagok és vendégeik), tiszteltek 

meg bennünket jelenlétükkel ezen a verőfényes napon.  

Köszöntőt mondott és megnyitotta a rendezvényt 

Czifráné Dr. Urgyán Ilona, Hajdúdorog Város 

jegyzőasszonya.  
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Csodálatos zenés-táncos produkciókkal léptek fel a hajdúdorogi Mazsorett Együttes Nefelejcs és Amarillisz 

csoportja, melyeknek művészeti vezetője: Balogh-Tóth Zita tanárnő. 

 

Szórakoztatták még a jelen lévőket a debreceni Blue Jeans Country Linedance Team Csoport, és a 

hajdúnánási Segítséggel Élők Otthonának fiataljai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönet a felkészítőknek! A finom slambuc ebédet baráti beszélgetések követték. 

Karcagi Márta /művelődésszervező 

Színházi előadás Nyíregyházán 
 

2018. június 02-án, a Fehér Bot Alapítvány Esélyegyenlőségi 

klub néhány tagjával a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban 

„A Balek” című darabot tekinthettük meg. 

Georges Feydeau bohózatát a Móricz Zsigmond Színház új 

szövegkönyvvel és ennek megfelelően másik címmel: „A balek” néven 

mutatta be. Régebben „A Hülyéje” címmel került be a köztudatba. A 

darabot Závada Péter, Bíró Bence és Fehér Balázs Benő dolgozta át.  

 

Feydeau talán a legtöbbet játszott bohózatszerző, aki a műfaj két aranyszabályát próbálja körülírni: - miszerint 

a szereplők minden másnál jobban rettegnek a megszégyenüléstől, - másrészt egyetlen komolyan vehető 

motivációjuk az, hogy kijussanak a színpadról.  

A bohózatokban mindig mindenki kijutni akar, de egy rajtakapás, egy ajtónyitás, egy elejtett megjegyzés, 

általában mégis maradásra és hazudozásra kényszeríti őket – hogy aztán a hazugságok visszafordíthatatlan 

áradata uralja a felvonásokat. Férjek, feleségek, családi barátok, szeretők, inasok és szobalányok örvénylenek 

két felvonáson át, sok-sok intrikával, megcsalással, bosszúvággyal és nagy-nagy helyzetkomikumokkal.  
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Ezt a receptet egyrészt a sodró cselekmény, az egyes jelenetek, komikus helyzetek gátlástalan eltúlzása teszi 

szerethetővé, – másrészt a szereplők gyarlósága, esendősége, és ezen keresztül ellenállhatatlan humora és mély 

emberismerete. 

Köszönet illeti a budapesti AKKU (az Akadálymentes és Korlátlan Kultúráért) Egyesület 

munkatársainak munkáját, hisz a 2018-as évben három alkalommal juthattunk el színházba és - Ők azok, akik 

megteremtették a fogyatékkal élők számára az akadálymentesítés eszközeivel, hogy „a kultúra mindenki 

számára elérhető legyen”.  

Karcagi Márta /művelődésszervező 

KÖSZ! Program 2017  

                                     Az alkotás mindenkié             Pályázati azonosító:Kosz17-036 

Alapítványunk a DSZC Péchy Mihály Építőipari Szakgimnáziumával működött együtt 2018. március 1.-

től 2018. június 30.-ig a KÖSZ! Program 2017 Az alkotás mindenkié elnevezésű, Kosz17-036 pályázati 

azonosítóval ellátott projektjében.  

Projektünk során a szakgimnázium diákjaival és fogyatékossággal élő ügyfeleinkkel közös alkotótevékenységet 

valósítottunk meg. A diákok közösségi szolgálat keretében segítették különböző fogyatékossági típussal 

rendelkező ügyfeleinket mandalafestésben, valamint gipszöntésben. Kiemelkedő fontosságúnak tartottuk, hogy 

a projekt első szakaszában megfelelően érzékenyítsük a diákokat, és felkészítsük őket a várható élményekre. 

A fogyatékossággal való találkozás még napjainkban is félelmeket és kellemetlen érzéseket válthat ki az ép 

társadalom tagjaiból, így három alkalommal is felkészítő foglalkozást tartottunk a diákoknak, hogy aztán a 

kézműves foglalkozások alkalmával már magabiztosan tudjanak segíteni a fogyatékossággal élő fiataloknak. 

Első alkalommal alapfogalmakat ismertettünk a diákokkal, majd áttértünk a segítési módozatok és technikák 

gyakorlati alkalmazására. A diákok elsajátították a látássérültek kísérését, kipróbálták a fehér botos közlekedést 

szemtakaróval, Majd kérdéseket tettek fel mindennapjainkat és munkánkat illetően, illetve megosztották saját 

tapasztalataikat fogyatékos személyekkel kapcsolatban. A foglalkozás végén röviden ismertettük a programba 

bevont ügyfeleink fogyatékossági típusát. Ez megalapozta a következő foglalkozást, amikor a diákok 

találkozhattak ügyfeleinkkel, ismerkedtek, beszélgettek, csapatépítő játékkal oldottuk a fiatalok 

bizonytalanságát. A kellemes hangulatban eltöltött ismerkedés után ismét lehetőséget adtunk a diákoknak, hogy 

személyes élményeiket elmondják, félelmeiket megosszák és kérdéseket tegyenek fel. Ez alkalommal is 

gyógypedagógus segítette a diákokat abban, hogy megnyíljanak. A legtöbb iskolai érzékenyítés véget ér egy 

előadással és a diákoknak nincs lehetőségük feldolgozni a hallottakat, és nem tudnak reflektálni, saját 

élményeiket megosztani. Egy hosszabb program viszont lehetőséget biztosított arra, hogy gyógypedagógussal 

és a diákokkal közösen dolgozzunk ki megoldási stratégiákat a már megismert fogyatékossággal élő fiatalok 

segítésére. Két vak fiatal, négy értelmi sérült és egy hallássérült személy vett részt ügyfeleink közül a 

programban. 

Miután megfelelően felkészítettük és érzékenyítettük a diákokat, elkezdődhetett a projekt aktív szakasza. Az 

első mandalafestő foglalkozás alkalmával játékos feladatok során megismerhették a fiatalok a színek, formák 

jelentését, a diákok már ekkor elkezdték segíteni vak társaikat a színek, formák megismerésében. Majd 

elkezdtük kifesteni a mandalákat, a diákok pedagógusok segítségével kartonból sablonokat vágtak ki, melyek  
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mentén a látássérültek ki tudták színezni az aprólékos mintázatú mandalákat. Ez nagy sikerélményt nyújtott 

mind a segítő diákoknak, mind pedig a látássérült fiataloknak.  

A projekt másik nagy sikere az volt, hogy egyik súlyos mértékben értelmi sérült és autista ügyfelünk egy diák 

segítségével gyönyörű mandalát festett. A tizenhat éves lány elmondta, hogy gyógypedagógus szeretne lenni, és 

ezt akkor határozta el, amikor alapítványunk egy korábbi programján részt vett. Hihetetlen élmény volt látni, 

hogy a diákok és a fogyatékossággal élő fiatalok is egyre bátrabban dolgoznak együtt, és élvezik az együtt 

eltöltött időt. 

A két mandalafestő foglalkozást két gipszöntő foglalkozás követte, melyeket az intézményvezető 

nagyvonalúságának köszönhetően bérmentve tarthattuk meg az iskola egyik termében. A diákok az egész 

munkafolyamatot végigkísérték és mindenben támogatták fiataljainkat a gipsz kikeverésétől kezdve a formák 

kiöntésén át egészen az elkészült virágtartók dekorálásáig. A kreatív foglalkozások során fiataljaink 

kézügyessége fejlődött, sikerélményeik hatására önbizalmuk nőtt, és felszabadultan viselkedtek integrált 

környezetben. Az elkészült alkotásokból az iskola diákjai kiállítást rendeztek be egy teremben, melyet az iskola 

minden diákja és pedagógusa megtekinthetett a tanítási időszak alatt. Ezáltal nem csupán a bevont diákok 

érzékenyültek, hanem közvetve a kiállítást megtekintők is. 

Projektünk záró rendezvényén a fiatalok megosztották a programok során tapasztaltakat, majd kiscsoportos 

játékokkal és pizzázással zártuk a napot. A diákok és a pedagógusok egyaránt arról számoltak be, hogy 

szociális készségeik fejlődtek, érzelmi intelligenciájuk nőtt, és olyan élményekben volt részük, melyek 

meghatározzák embertársaikhoz való hozzáállásukat. – „Olyan akadályokat küzdöttünk le együtt, melyekre 

kevesen vállalkoznak.”-  

„Nézd az embert, ott térdel a körülmények előtt. 

Nézd a varázslót, ott térdelnek előtte a körülmények.” 

/ismeretlen szerző/ 

Gellér Zsuzsanna /Ki-Látó Ifjúsági Iroda munkatársa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A programot az Új Európa Alapítvány és a MOL támogatja. A program az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  

közreműködésével jött létre.  
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FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS CSOPORT 
 

„Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak  

támogatása” – FOF2018 
 

Egyenlő Eséllyel a munka világába! 

2018. június 01. - 2019. február 28.  

A projekt célja az aktív korú fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci kondíciójának 

erősítése érdekében - motiválni őket képességeik kihasználására és fejlesztésére szolgáltatásaink segítségével, valamint a 

képességeiknek megfelelő munkába helyezés a foglalkozási rehabilitáció segítségével. Ezzel párhuzamosan a 

munkáltatók, közintézmények, egészségügyi intézmények, illetve oktatási intézmények motiválása a lehetőségek 

biztosítására és elősegítésére érzékenyítések megtartásával. Két integrált rendezvényünk megtartása során megfelelő 

információk nyújtása a foglalkoztatásukkal, az akadálymentes munkakörnyezettel, és a hatékony munkahelyi 

kommunikációval kapcsolatban. A munkába állás fontos lépése a fogyatékos személyek esetében a környezet megfelelő 

befogadó képessége (mind fizikailag, mind felfogásban). A fogyatékos személy részéről pedig a megfelelő készségek 

felismerése és a hozzá illeszkedő végzettség megszerzése. Ezt a komplex folyamatot kívánjuk elősegíteni az 

érzékenyítések és a foglalkozási rehabilitáció együttes megvalósításával. Rendezvényeink színterein célcsoportjainkat 

együttesen kívánjuk motiválni a lehetőségek kiaknázására, mely a fogyatékos személyek képességeiben és 

foglalkoztatásában rejlik. 

A projekt célcsoportja a fogyatékos személyek, munkáltatók és oktatási intézmények tanulói, dolgozói, önkormányzati 

dolgozói, egészségügyi ellátórendszer dolgozói. 

A projekt során a következő szolgáltatások érhetők el térítésmentesen: 

 Foglalkozás rehabilitációs tanácsadások:  

o szociális tanácsadás 

o álláskeresési tanácsadás 

o munkatanácsadás 

o rehabilitációs tanácsadás 

o pályaorientációs tanácsadás 

 Nyílt munkaerő piaci munkáltatók megkeresése, bevonása 

 Nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezés 

 Érzékenyítések – társadalmi szemléletformáló programok tartása 

 Rendezvények 

o Munkáltatói Fórum 

o Információs Nap 

 Fogadó órák tartása partnerszervezeteknél 

A projektbe jelentkezni a Fehér Bot Alapítvány irodáiban lehetséges a következő elérhetőségeken: 

o 4026 Debrecen, Kossuth u. 42. tetőtér 

o 4220 Hajdúböszörmény, Karap Ferenc u. 1. 

o 4087 Hajdúdorog, Fogadó u. 3-5. 

o 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5. 

szabo.krisztina@feherbot.hu                               Szabó Krisztina 

06-30-436-8296 foglalkozási tanácsadó 
 

A program a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 

és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg. 
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Mátyás király palotájában jártunk 
 

A Visegrádi Királyi Palota a középkori Magyarország egyik legnagyobb 

és legpompásabb épületegyüttese volt. A romjaiban is impozáns palotában a 

szépen rekonstruált termeket, udvarokat bejárva, a korhűen berendezett 

lakosztályokban időutazást tehettünk a Magyar Királyság fénykorába, a XV. 

századba 2018. június 22-én, a Fehér Bot Alapítvány ügyfeleivel és dolgozóival.  

A palota története röviden: A palota hosszú és hányattatott sorsa a 

XIV. század elején, Károly Róbert uralkodása alatt kezdődött. Ekkor 

költözött a királyi udvar Visegrádra, itt volt a helyszíne 1335-ben a 

híres visegrádi királytalálkozónak. Nagy Lajos király, jelentős bővítéseket 

végeztetett és komoly palotává fejlesztette Károly Róbert szerény udvarházát, 

majd utóda, Zsigmond király idején fejeződtek be az építkezések. A palota 

igazi virágkora Hunyadi Mátyás nevéhez köthető. Európában Olaszország 

után először itt és ekkor jelentek meg az első reneszánsz jegyek. Ekkor épült 

a kerengő a reneszánsz loggiával, a díszlépcső, a kápolna és több díszkút is, 

köztük az épület leghíresebb dísze, a Herkules-kút, melyet Mátyás király címerei díszítenek. Az épületet még 

a Jagelló királyok és Szapolyai János király is használta, de a visegrádi vár török kézre kerülése után a 

kirabolt és magára hagyott palota teljesen elnéptelenedett és pusztulni kezdett.  

A palota kiállításai: A palota legszebb része az árkádos reneszánsz díszudvar, 

közepén a híres Herkules-kúttal, amelyből sajnos már nem a bor csorog, mint Mátyás király 

nagyszabású ünnepségeinek idején, és a kút is csak másolat. Az eredeti megmaradt részek 

a Kőtárban nézhetők meg. A palota másik ismert műemlékének, a baldachinos Oroszlános 

kútnak a másolata az emeleti teraszon volt látható. A díszudvarból nyílnak a királyi 

palota kiállítótermei, amelyeket az épületegyüttes építéséhez hozzájáruló uralkodók korának 

stílusában alakítottak ki. A függőkertként kialakított teraszon a középkorban is használt fűszer- 

és gyógynövényeket termesztenek, szép kilátás nyílik innen a Palotakertre, melynek közepén egy Zsigmond-

kori csorgókút is segít felidézni a középkori hangulatot. A Fellegvárat az alsó várral völgyzárófal kötötte 

össze, mely egésze a Duna partjáig tartott, majd ott őrtoronyban végződött. Mátyás Király uralkodása idején a 

várpalota szárnyait teljesen felújították. A várban az évszázadok során több alkalommal is őrizték a Szent 

Koronát a koronázási ékszerekkel. A vár helyreállítása az első törekvések az 1870-es évek elején történtek, s 

még napjainkban is tartanak.  

 

A palota színes kulturális programoknak is otthont ad, mégpedig a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékoknak. 

Az épületben ma a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma található. Közel 60 fős csoportunk 

kellemesen elfáradva, de élményekben gazdagon érkezett haza. 

Karcagi Márta /művelődésszerve 

              H A J D Ú S Á G I    S O R S T Á R S A K 

                 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: 06/30 825-3040 


