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Kistérségi Gyermektalálkozó Hajdúdorogon
2018. augusztus 04-én, a Fehér Bot Alapítvány Északhajdúsági és Tanyagondnoki Szolgálata megrendezte a már
hagyománynak számító Kistérségi Gyermektalálkozóját kis
ellátottjai és a munkatársak gyermekei számára.
Ismét a
hajdúdorogi Görög Demeter Művelődési Ház mozi udvara adott
otthont ennek a nem mindennapi
rendezvénynek.
Közel 120 gyermeket és hozzátartozóikat tudta vendégül látni a
rendezvény, ahol mindenki megtalálta a neki való kellemes, mozgalmas
kikapcsolódást. Dr. Szabóné Bokis Edina, a Fehér Bot Alapítvány elnök
asszonya - szolgálatvezető asszony köszöntője után, az árnyas fák alatt,
önfeledt játékkal vették birtokba a kisebbek a trambulint és a csúszdát, majd
bekapcsolódhattak a kreatív foglalkoztató asztalok kínálta lehetőségekbe.

Itt kedvükre hajtogathattak szebbnél-szebb virágokat, színezhették kedvenc mesefiguráikat, ragasztgathattak
képeket, de csillámtetoválásra és arcfestésre is sor került.
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Később be lehetett kapcsolódni a pónifogatozásba, mely minden gyerkőc kedvence, hiszen tettek a szekérrel
egy kört a városban, sőt a pónikat is megsimogathatták.
Miután visszaérkeztek a gyerekek, kezdetét vette a játékos sportversenyek
sorozata. Hullahopp versenyben és seprűtáncoltató versenyben vehettek részt,
majd sor került a labdaadogató és terelgető, célba dobó sorversenyekre, amit
egy jó kis vizes versenyszám, a vízibomba hajító verseny üdített föl a nagy
melegben.

A szabadtéri mozgásos játékokkal főként az a célunk, hogy az ép és fogyatékkal élő gyermekek közösen
vegyenek részt minden versenyszámban, és felszabadultan együtt élvezzék a játék adta örömöket. Itt főként az
elfogadás és az egymásra való odafigyelés kapott nagy hangsúlyt.
Természetesen nem maradhattak el az „édes” nyeremények sem, amit később fogyasztottak el a gyerekek.
Miután a sorversenyek kivették az erőt a gyermekek és az őket segítő felnőttekből, kis pihenő után egy
táncházzal zárult a délelőtt programja. A népi gyermekjátékok, így a kígyózók, kapuzók és páros táncok szintén
nagy élményt nyújtott kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Idő közben elkészült a finom paprikás krumpli ebéd is,
aminek elfogyasztása után, baráti beszélgetésekre került sor.

Köszönet illeti a Fehér Bot Alapítvány Észak – Hajdúsági Támogató Szolgálat és Tanyagondnoki Szolgálat
segítő munkatársait, Szőke Lászlót és családját a pónifogatozás biztosításáért,valamint Ilyés Ilona
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táncpedagógust, aki arcfestéseivel megelevenítette a gyermekek kedvenc mesehőseit és jó hangulatot varázsolt
a népi játékokkal tűzdelt táncházzal.
Egy igazán mozgalmas, jó hangulatú délelőttöt tölthettek el együtt a gyermekek és hozzátartozóik,
hisz ez a nap nekik és róluk szólt.
Karcagi Márta /művelődésszervező
Nyertes pályázat LSER 2018










Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a Fehér Bot Alapítvány az”Elemi rehabilitációs szolgáltatások
biztosítása látássérült személyek számára”(LSER2018) 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.
Szolgáltatási formák: Az alapítvány ambuláns, otthontanítás szolgáltatási forma igénybe vételére ad
lehetőséget, az egyenlő esélyű hozzáférés elvének érvényesítése érdekében.
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
Szolgáltatás helyszínei:
Látássérültek Elemi Rehabilitációs Központja 4087 Hajdúdorog, Fogadó utca 3-5.
Vezetékes telefonszáma: +3652232313
Mobilszám: +36308253038
Email cím: szabo.krisztina@feherbot.hu
Debreceni telephely: 4024 Debrecen Kossuth utca 42. tetőtér
Vezetékes telefonszáma: +36-52-321-145 / 14 mellék
Mobilszám: +36305151155
Email cím: szabolcsi.t@freemail.hu
Nyíregyházi telephely: 4100 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 2-4 129 iroda
Mobilszám: +36305151155
Email cím: szabolcsi.t@freemail.hu
A pályázat során elnyert támogatási összeg: 13.000.000. Ft
A program a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma támogatásával valósul meg.
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Esélynap
A 2018. szeptember 20.-i esélynapon 4 debreceni középiskola 1-1
osztálya vett részt. Az esélynapon több szervezet is érzékenyített. Jelen
volt a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete, Siketek és
Nagyothallók Hajdu-Bihar Megyei Egyesülete, Aura Segítő Kutya
Alapítvány és a Fehér Bot Alapítvány.
A diákok érzékenyítése forgószínpad szerűen történt, folyamatosan
mentek állomásról állomásra. Az érzékenyítés alkalmával megismerkedtek a
tanulók a vakok illetve látássérültek mindennapi életét segítő eszközökkel.
Mint például a fehér bot használatával, színfelismerő készülékkel, beszélő
órával, okos telefonnal, kerekesszék és egyéb a tapintást fejlesztő eszközökkel. Kállai Kristóf elmondta, hogy
hogyan segíti a mindennapi közlekedését vakvezető kutyája Brendon. Valamin megismerkedtek a vakok által
használt NVDA képernyőolvasó szoftverrel.

Valamennyi csoport nagyon érdeklődő volt. Nyitottak voltak az eszközök kipróbálására, valamint
a tájékoztatót is szívesen és figyelmesen hallgatták. Az érzékenyítés óta jó kapcsolatot ápolunk az
intézményekkel. Egy igazán tartalmas és izgalmas napot tudhatunk magunk mögött.
Koszorús Imola /a Ki-Látó Ifjúsági Iroda munkatársa
Fehérbot napi ünnepség Hajdúdorogon
2018. október 19-én, a Fehérbot Nemzetközi Napját, a Móra Ferenc
Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény dísztermében
ünnepelte a 22 évvel ezelőtt alapított
Fehér Bot Alapítvány.
Az alapítványt néhai elnökünk Dr. Szabó
Miklós, és az őt segítő alapító tagok azzal a
céllal hozták létre, hogy a látássérülteket
segítsék, hogy méltó életet élhessenek, tehetségük szerint tanulhassanak, a
megszerzett tudással hasznos munkát végezhessenek, éppen úgy, mint bárki
más.
Ünnepségünk elején Csige Tamás, Hajdúdorog polgármestere mondott ünnepi
köszöntőt, melyben nagyrabecsülését fejezte ki az alapítvány régi és mai vezetésének,
ahogyan szívükön viselik a látássérült-fogyatékkal élők életét, segítő jobbot nyújtva a
mindennapokban. Utalt néhai elnökünk Dr. Szabó Miklós munkásságára, hogy milyen
szerteágazó, segítő tevékenységekkel alakította ki az alapítvány munkáját a fogyatékkal élő
személyek megsegítésére itt a Hajdúság több városában, sőt más megyékben is.
Alapítványunk elnök asszonya dr. Szabóné Bokis Edina is köszöntő beszédében hasonló
képen fogalmazta meg, hogy – „az alapítványnak továbbra is alapvető célja, hogy segítse a
fogyatékkal élők életét, valamint társadalmi integrációjukat.
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A társadalom szemlélete lassacskán változik a vak és gyengénlátó emberek irányában, de sok még a tennivaló
mindkét fél részéről annak érdekében, hogy az esélyegyenlőség maradéktalanul megvalósuljon. A nem látó
ember ugyanolyan értékű személy lehet, mint bárki más. Tudása, kultúrája,
előadókészsége ugyanolyan, illetve lelkileg néha több is, mint egy egészséges emberé. A
Fehér Bot Alapítvány széleskörű szolgáltatásokkal rendelkezik, melyekkel igyekeznek
nem csak a látássérült, de más fogyatékkal élők nehézségeit, akadályait, hátrányait is
csökkenteni”.
Az ünnepi műsor folytatásaként Emléklap és Emlékplakett kitüntetések átadására
is sor került. A 2018-as esztendőben két munkatársnak köszönte meg kiemelkedő
munkáját dr. Szabóné Bokis Edina, a Fehér Bot Alapítvány elnöke.
A Fehér Bot Alapítvány Kitüntetési Szabályzatának 3. pontja szerint:
„Az alapítvány logójával díszített Dr. Szabó Miklós „EMLÉK PLAKETT”, kitüntetés adományozható
annak a személynek illetve intézménynek, közösségnek, aki, vagy amely legalább öt éve a fogyatékos
személyek érdekében kifejtett tevékenységével kivívta az ellátottak, a munkatársak és a szakmai illetve
lakóhelyi közösség megbecsülését.”
Az alapítvány kuratóriuma, két munkatárs kitüntetését kezdeményezte, akiknél az adományozás feltételei fenn
álltak és ennek figyelembe vételével „az alapítvány logójával díszített Emléklap és a Dr. Szabó Miklós
„EMLÉK PLAKETT” kitüntetésben részesültek, - Szabó Krisztina és - Jécsák Istvánné.
Méltatásaik
Szabó Krisztina, a Hajdú - sansz Nonprofit Kft. Hajdúsági Házi
Segítségnyújtó Szolgálatának Intézményvezetője.
Szabó Krisztina, 2012-ben kezdte meg munkáját a Fehér Bot Alapítványnál.
Az itt töltött sok év alatt tudásának és szorgalmának valamint az alapítvány
iránti elkötelezettségének köszönhetően több munkakörben is kivette részét.
Magas fokú empátiájával elősegítette a klienseket fizikális és mentális
egészségük megőrzése mellett a társadalomba való integrációjukhoz.
Kollegáival rendkívül jó kapcsolatot alakított ki, gondoskodása és szeretete
határtalan, amelyet nagy önfeláldozással ápol.
Jécsák Istvánné Vali, 2007 novemberétől dolgozik a Fehér Bot
Alapítványnál. 2012 februárjáig munkahelyi segítőként, majd a Szabolcsi
Támogató Szolgálatánál személyi segítőként dolgozott és dolgozik ma is.
Magas fokú empátiájával elősegítette a klienseket fizikális és mentális
egészségük megőrzése mellett a társadalomba való integrációjukhoz.
Kollegáival rendkívül jó kapcsolatot alakított ki, gondoskodása és szeretete
határtalan, amelyet nagy önfeláldozással ápol.
Kitüntetésükhöz szívből gratulálunk!

Az ünnepi délután kulturális műsorának közreműködői a hajdúnánási Sláger Expressz Egyesület
csoportjának tagjai, akik örökzöld slágerekkel szórakoztatták a közönséget.
Karcagi Márta /művelődésszervező
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Őszi „Szavamat adom” közéleti – irodalmi délután
2018. október 26-án, rendezte meg rendhagyó közéleti-irodalmi délutánját
a Gábor József Kulturális Alapítvány, karöltve a Fehér Bot Alapítvánnyal és a
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárral Debrecenben.
Rendezvényünket Hajdúnánás Város
Képviselő Testületének támogatásával
valósítottuk meg.
Közel ötven fő tisztelt meg bennünket érdeklődésével,
hiszen olyan előadók „adták szavukat” meghívásunkra, mint Somorjai Ágnes /a Vakok Általános Iskolájának Igazgatója
Budapestről, - Hegyiné Honyek Katalin / a Gyengénlátók
Általános Iskolájának igazgatója Budapestről, - Ákos Judit /a
Hajdú – Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola
Intézményegység vezetője Debrecenből.

Először Bíró Ildikó, a Méliusz Juhász Péter Nyugdíjasok Háza könyvtárvezetője, aki az Újkerti Fiókkönyvtár
megbízott vezetője lett, köszöntötte a vendégeket.
Megtisztelt bennünket jelenlétével mindenki nagy örömére három nyugalmazott intézményvezető is többek
között a 92 éves Kincses Gyula / a Dr. Kettesy Aladár Általános iskola, alapító igazgatója és Vékony
Sándorné és Józsáné Pápai Ilona / a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola nyugalmazott Intézményegység
vezetői. A beszélgetést megelőzően, sor került az idei év, mint a magyar látássérült emberek és szervezeteik
nagy centenáriumi ünnepségsorozatának megemlítésére, hiszen idén ünnepli alapításának 100. évfordulóját a
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. Ennek apropójából, a Centenáriumi Év alkalmából a
Szövetség 100 db. Centenáriumi Emlékplakettet osztott ki olyan embereknek, sorstársaknak, szervezeteknek,
intézményeknek, akik kiemelkedő tevékenységet folytattak a látássérült fogyatékkal élők irányába.
Két közismert látássérült sorstársunknak fejeztük ki gratulációnkat, a
Centenáriumi Emlékplakett kitüntetés kapcsán, Geriné Jóna Ilonának és
Rózsa Dezsőnek, akik a mi közösségünk rendezvényeinek is fontos és elismert
tagjai. Meghívott előadóink bepillantást engedtek a hallgatóságnak a vak és
látássérült felnövekvő generáció oktatását és nevelését segítő intézmények
mindennapi tevékenységeibe.
Ezen intézmények milyen módon tudják nevelni, oktatni, tovább tanulásra
bíztatni, ösztönözni a látássérült gyermekeket, felkészíteni a mindennapok
megélésére, hogy ők, mint a felnövekvő generáció, ők is hasznos tagjai legyenek
a társadalmunknak felnőtt korukban.
Meghívott előadóink beszéltek életútjukról, pályájukról annak örömeiről, nehézségeiről és hogy hogyan
kerültek közel a gyógypedagógiához, illetve ezen belül a látássérült gyermekek oktatásához. Elmondták mind a
hárman, hogy számukra a látássérült gyermekekkel való foglalkozás, egy-egy területen történő effektív oktatás,
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milyen kihívásokkal jár, majd a gyermekek tehetséggondozása és pályájuk esetleges szakmára való irányítása,
milyen örömöt ad és adott számukra.
Vannak olyan fiatalok, akiket ők indítottak útjukra, hogy teljes értékű tagjai lehessenek a társadalomnak. Az
iskolai intézményeik sokrétű tevékenységeiről és jövőbeni terveikről is meséltek, melyben a szabadidő hasznos
eltöltése is szóba került. Színes programokkal próbálják a látássérült gyermekek szabadidejét is hasznossá és
szebbé tenni a gyermekek családtagjainak bevonásával.
Irodalmi csemegéül Ákos Judit Intézményegység vezető, Mosolyka: Lélekkód c.
könyvéből a Lélekkarc elbeszélést hozta. míg Somorjai Ágnes igazgató asszony, Szív
Ernő: Zoltán egyetlenem c. novelláját olvasta föl, majd Hegyiné Honyek Katalin igazgató
asszony, Janikovszky Éva: Helyzetgyakorlatok kezdő öregeknek c. humoros elbeszélésével
kápráztatta el a közönséget.
Egy igen jó hangulatú rendezvényen vehetett részt az érdeklődő közönség, hisz az itt
megjelent intézményvezetők és kollégák önfeledten anekdotáztak a rég múlt időkről, az
együtt töltött évekről és a jövőbeni tervekről, ami a látássérült, fogyatékkal élő gyermekek
nevelését is érinti.
Karcagi Márta /a beszélgetés moderátora - kuratóriumi tag
„Láthatatlan vacsora” Hajdúböszörményben az Egyenlő Esély Egyesület szervezésében
Hajdúböszörményben 2018. november 14-én tartotta meg a „Láthatatlan
vacsora” nevet viselő programot az Egyenlő Esély Egyesület.
Az este folyamán közreműködő partner volt a Fehér Bot Alapítvány. A meghívott
vendégek a helyi önkormányzat képviselői, illetve egyesületi tagok, alapítványi önkéntesek,
Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetője, helyi tv képviselői voltak.
Az esemény célja egy olyan közösségi szintű érzékenyítő program megvalósítása volt,
melynek keretében a résztvevők egy mindennapi élethelyzetet élhettek át a látásvesztés
szimulálása mellett. A látó résztvevők bekötött szemmel fogyasztották el vacsorájukat,
miközben a meghívott érintettekkel, azaz látássérült előadókkal beszélgethettek.

A saját élményekre épülő érzékenyítés az empatikus képességek fejlesztése mellett lehetőséget adott a
kötetlen információszerzésre, a látássérültek speciális élethelyzeteinek és az általuk igényelt segítség
helyes formáinak megismerésére is.
Egyenlő Esély Egyesület
„Versvarázs” versmondó találkozó Hajdúnánáson
2018. november 16-án rendezte meg a Gábor József Kulturális
Alapítvány a Fehér Bot Alapítvánnyal karöltve versmondó
találkozóját „Versvarázs” címmel, a hajdúnánási Kőrösi Csoma
Sándor Református Gimnázium Ercsey termében.
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Hajdúdorog és Hajdúnánás felső tagozatos és gimnazista diákjai mutatták meg tehetségüket a vers és
prózamondó versenyen. 14 diák képviselte iskoláját. Így Hajdúdorogot, a Szent Bazil Görögkatolikus Általános
Iskola felsős diákjai, és a Móra Ferenc Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felsős tanulói.
Hajdúnánást, a Bocskai AMI felsős növendékei és a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium fiataljai
képviselték.
A rendezvényt Hajdúnánás Város Önkormányzata és a Hajdúnánási Holding Zrt. támogatta.
Id. Gábor Józsefre emlékezünk évről-évre. 2018-ban, születésének 104. és halálának 55. évfordulója körül
rendeztük meg a versmondó találkozót, tisztelegve emléke előtt, hisz Hajdúnánás szülötte és hazánk első vak
gyógypedagógusa volt Ő.
Már több mint tíz éve, hogy látó diákoknak szervezzük a versmondó találkozót, - amit 2007-ben a
Fehér Bot Alapítvány néhai elnöke, Dr. Szabó Miklós megálmodott, - „hiszen szeretnénk az érdeklődésüket
felkelteni, vak és látássérült írók és költők műveire”. Így válogathattak a fiatalok, az „Óda a fényhez” című
ANTOLÓGIÁ-ból és szabadon választhattak, szemezgethettek a látás és látásvesztés témakörökben más
kötetekből és az internetről is.
2018. kiemelkedően jelentős év a magyar látássérült emberek és szervezeteik életében. Ugyan is idén ünnepli
alapításának századik évfordulóját a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, az MVGYOSZ.
A Centenárium alkalmából a Szövetség egészéves programsorozattal hívta fel a figyelmet az elmúlt száz év
során elért eredményekre és emlékezett meg mindazokról, akik a látássérült emberek ügyét bármilyen módon
előre vitték. A Centenáriumi Év célja, hogy bemutassa, hogy a vak és gyengénlátó emberek is egyre inkább integráns
tagjai a társadalomnak. Ahogy azt a Szövetség missziója is deklarálja: "együtt formáljuk élhetőbbé a világot."

A 100 éves évforduló alkalmából a centenárium kapcsán, „Centenáriumi Emlékplakettek” átadására
került sor a Fehérbot Nemzetközi Napján, 2018. október 15-én, Budapesten, Dr. Nagy Sándor az
MVGYOSZ elnöke által.
Ezt a kitüntetést kapta meg Rózsa Dezső is, - aki egyben a Gábor József Alapítvány
kuratóriumi tagja, - mert sokat tett a látássérült emberek kulturális tevékenységéért, s
ő maga is megmutatta a szélesebb közösségnek tehetségét, hogy - hogyan lehet teljes
életet élni látássérültként. - Hogyan lehet Ő maga is saját példamutatásával,
kiemelkedő munkásságával társadalmunk hasznos tagja.
Ehhez a kitüntetéshez gratulált Szólláth Tibor, Hajdúnánás Város Polgármestere
is. Köszöntő beszédében elismerését fejezte ki mind
két alapítvány munkatársainak áldozatos munkájuk
iránt, majd Hajdúnánás Város Önkormányzata
támogatásáról biztosította a jövőben is az alapítványokat, rendezvényeik
megvalósításában.
A fiatalok két korcsoportban versenyeztek, így a tisztelt zsűri külön értékelte a
felső tagozatos és a gimnazista diákokat.
Most sem volt könnyű helyzetben a háromtagú zsűri, (- Szabóné Mezei
Etelka /nyugalmazott könyvtár igazgató, - Csegöldi Lászlóné /nyugdíjas
pedagógus, - Papp József /publicista), hiszen csodálatos költeményeket, novellákat, elbeszéléseket hallhattak
a közönséggel együtt.
A felsős diákok között helyezéseket értek el:
1. helyezett lett: Kovács Alíz, 6. o-os tanuló, a Bocskai AMI felsős növendéke.
2. helyezett lett: Gulyás Gerda, 7. o-os tanuló, a Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskolából.
3. helyezett lett: Lelesz Diána, 7. o-os tanuló, a Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskolából.
Külön díjas lett: Petneházi Péter, 8. o-os tanuló, a Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskolából.
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A gimnazisták között helyezést értek el:
1. helyezett lett: Juhász Fanni, 11. A. /Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium diákja.
2. helyezett lett: Orosz Nikolett, 10. B. /Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium diákja.
3. helyezett lett: Vécsei Anita, 9. C. /Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium diákja.

A délután programját színesítette zongorajátékával Gábor Zoltán úr, aki évről évre megtisztel bennünket
jelenlétével, annál is inkább, mivel id. Gábor József unoka öccse. A másik meghívott vendég Tóth Márkó, aki
trombitajátékával kápráztatta el a jelen lévő közönséget. Közkedvelt dallamokkal oldották a fiatal versenyzők
izgalmát a kötelező és a szabadon választott művek előadásai közben.

Egy igazán színvonalas irodalmi délutánnak lehetett a közönség szem és fül tanúja, hiszen a
diákok felkészültségét, odaadó munkáját, szorgalmát dicsérte a tisztelt zsűri is az értékelésnél. Dicsérték
a felkészítőket is, - „hiszen a mai rohanó világban, a modern technikai vívmányok világában a pedagógusok
munkája is nagy horderejű, hiszen egy, egy könyv kézbevételével, a bennük található versekkel, novellákkal
vagy más irodalmi műfajokkal, nagydolog, hogy egyáltalán érdeklődést tudnak kelteni a fiatal felnövekvő
generációban”. Minden résztvevő diáknak és felkészítő pedagógusaiknak gratulálunk!
Karcagi Márta / kuratóriumi tag
Munkavállalói Fórum

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

A Fehér Bot Alapítvány és a Hajdú-sansz Nonprofit Kft., Munkavállalói Fórumot rendezett 2018.
november 30-án, Hajdúdorogon, a Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola dísztermében közel száz
fő munkavállaló részére.
A FÓRUM napirendi pontjai:
Köszöntő:
Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása
Tájékoztatás a két szervezet éves működéséről:
(dr. Szabóné Bokis Edina /a Fehér Bot Alapítvány elnöke és dr. Szabó
Tamás /a Hajdú-sansz Nonprofit Kft. Ügyvezetője) által
Üzemi Tanács tagjainak és Üzemi Megbízott megválasztása
Munkavállalói kérdések, vélemények
Munkavédelmi és Tűzvédelmi Oktatás
Egyebek
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Felhívás a Tisztelt Munkavállalók számára, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(továbbiakban: Mt.) vonatkozó rendelkezései értelmében:
„Az üzemi tanács tagjainak száma, ha a munkavállalók létszáma a száz főt nem haladja meg, három.
Üzemi tanácstaggá az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki legalább hat hónapja a munkáltatóval
munkaviszonyban áll.
Nem választható üzemi tanácstaggá az, aki
a) munkáltatói jogot gyakorol,
b) a vezető hozzátartozója,
c) a választási bizottság tagja.
Munkáltatói jognak minősül a munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése.”
Így a Fehér Bot Alapítvány részéről szavazás útján megválasztott Üzemi Tanács tagjai lettek 5 évre:
- Nagy Erzsébet
- Gyarmatiné Bata Alíz
- Boros Lajos
- Póttagnak választották meg Maczurka Csabát.
A Hajdú-sansz Nonprofit Kft. munkavállalói Üzemi Megbízottnak
választották meg 5 évre:
- Mátyusné Brázda Erikát.
Munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!
Színházban jártunk
Szente Vajk rendezésében begördült a „Meseautó” a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színházba.
A „Meseautó” című legendás film alapján készült musical comedyben helyet kapnak
a mára mítosszá vált karakterek éppúgy, mint a jól ismert, szállóigévé vált
szófordulatok: „egy a párna, egy a részvény”, „A mint Aladár, L mint Ladár”, vagy
„Mit sütsz, kis Szűcs?” – és mindezt sodró ritmusú dalok kísérik.
Szente Vajk és Galambos Attila adaptációja minden idők egyik legsikeresebb
magyar hangosfilmjét tálalja fel a nézőknek új zenés darab formájában, látványos
koreográfiával: ez a „Meseautó” olyan, ahogy szeretjük, amilyennek ismerjük – 2018ra hangolva. 2018. december 01-én a Fehér Bot Alapítvány Esélyegyenlőségi klub tagjai az LSER2018-as
pályázat keretében és a budapesti AKKU Egyesület támogatásával szem és fültanúja lehetett ennek a
remek zenés darabnak.
A budapesti AKKU (az Akadálymentes és Korlátlan Kultúráért) Egyesülettel karöltve sikeres színpadbejárással
- mi látássérült nézők, - közelről megtapasztalhattuk tapintás útján a vígjátékban szerepeltetett, alkalmazott
korhű tárgyakat, mint pl.: a legendás „meseautót, telefont, stemplit, hatalmas díszleteket, cukorka ruhákat stb.,
sőt találkozhattunk az előadás néhány vezető színészével is.
Az előadást segítő audio narrációs eszközök (audio guide), igazi segítséget biztosítottak ügyfeleink számára,
hogy az előadás számukra is élvezhetővé váljon.
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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

Beszámoló
Neked Munka Nekem Álom 2018
Hajdú-Bihar Megyében a Fehér Bot Alapítvány valósította meg 2018-ban a Neked Munka Nekem
Álom programban az „Álom napokat”.
Az álmok megszervezése a megvalósítást megelőző 2 hónapban történt. Az álomnapok megvalósulása a
március végén érkező hirtelen havazás miatt az utolsó pillanatig is kérdéses volt, több program helyszíne és
időpontja is megváltozott az időjárási körülmények miatt.
A programba bevont fogyatékossággal élő személyeket az alábbi helyekre sikerült közvetítenünk:
Bakó Sándor Egyéni Vállalkozó – Karosszéria lakatos. Egy kerekes székes
értelmi sérült fiatal volt nála, akit nagyon érdekel minden autó, és minden gép.
Bakó Sándornál lehetőséget kapott arra, hogy megismerkedhessen az autó
szerelés alapjaival, kipróbálhassa magát gépkocsi javítása során, illetve
megfigyelje Sándor és a munkatársai munkáját.
Hunor és Magor Hagyomány Őrző
Egyesület – állatgondozó. Sebestyén
Hunorral és feleségével 2018. március
elején vettem fel a kapcsolatot és azonnal pozitívan álltak a kérdéshez. 1
fő számára biztosítottak lehetőséget arra, hogy ismerkedjen, a lovakkal
illetve segítsen az egyesület munkatársának az állatok gondozásában, a
bokszok takarításában.
Hajdú Coop Zrt. – Árufeltöltő. A program során egy értelmi sérült fiatal az árufeltöltést szerette volna
kipróbálni. Rövid egyeztetést követően lehetőségünk volt a tavalyi évhez hasonlóan az idén is a Dóczi ABC- be
elmenni és ott egy napot eltölteni.
Újkerti Művelődési Központ – Rendezvényszervező. A művelődési ház bejárásával kezdték a napot, Szabó
Katalin megmutatta az épület elrendezését, majd részt vehetett az irodán történő munkában. Megfigyelhette,
hogy hogyan dolgoznak a kollégák, megismerkedhetett a Debreceni Művelődési Központ intézményi
struktúrájával is.
Debreceni Rock Suli – Dobos. Egy nagyon élmény dús napot töltöttünk el Debrecen
rockerivel, akik még egy koncert bemutatóra is elvittek bennünket, ahol találkozhattunk a
Belmondo zenekar frontemberével, aki az ember és a zene kapcsolatáról tartott egy
előadást. Az előadás után ki lehetett próbálni nagyon
sok hangszert. Ezután visszamentünk a rock suliba,
ahol egy dob órán vettünk részt.
XPSR kft – web szerkesztő. A XPSR Kft-nél egy
látássérült fiatal töltött el egy napot. Varga Tamás A
Kft. ügyvezetője először bemutatta a kollégákat, majd ismertette a
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résztvevőkkel, hogy mi a feladat. A fiatalnak egy honlapot kellett elkészítenie a megadott instrukciók alapján.
Ádám ezt a tevékenységet a jövőben is fogja folytatni, most volt alkalma, hogy megtanuljon mindent és
megismerkedjen a szoftveres környezettel.
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr Főkapitányság – több féle munkakör.
A rendőrségnél a résztvevőknek volt lehetőségük kipróbálni, milyen egy járőr autóban ülni, mivel ilyen
gépjárművel érkeztek, hogy elszállítsák őket.
Az Alapítvány irodájához rendőrautóval jöttek értünk, onnan mentünk a rendőrség helyszínelő laborjába, ahol
megnéztük, hogy hogyan kell ujjlenyomatot venni, majd egy kutyás bemutatót néztünk meg. A napot a
debreceni rendőrkapitányságon zártuk, ahol kipróbáltuk az „igazságvizsgáló” széket.
Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközösség. Egy
mélyen vallásos lányt vittünk Debrecen Nagytemplomi Református
Egyházközösséghez, ahol szerette volna megtudni, hogy mivel
töltik a mindennapjaikat az ott dolgozók. Megérkezésünkkor
nagyon nagy szeretetet és empátiát tapasztaltam, így nyugodtam
hagytam ott, hogy belemélyedjen egy egyházi napba.
Hajdú-sansz Humánszolgáltató Nonprofit Kft. - irodai
asszisztens. Egy tavalyi elmaradt álom valósulhatott meg, ahol az
irodai munkát tapasztalhatta meg és próbálhatta ki egy halmozottan sérült (autista és látássérült) fiatal. A nap
során megnézhette, hogy milyen számítógépes programokkal dolgoznak, milyen a személyi ügyek kezelése,
milyen szabályok vonatkoznak a titkársági dolgozókra. Egy élmény dús nap után azt tapasztalhatta meg, hogy
elég nehéz ez a munka és nagyon nagy precizitást igényel.
Segítséggel Élők Otthona – Hajdúnánás - konyhai kisegítő. Egy Hajdúnánáson működő Támogatott
Lakhatást és Bentlakásos intézményt látogattunk meg, ahol háztáji gazdálkodás is működik. A konyhai kisegítő
munkát próbáltuk ki egy nagyon izgalmas nap keretében, hiszen aznap disznóvágás volt az intézményben, így
feladat volt bőven.
Minden munkafolyamatot kipróbálhattunk, ami a főzéshez hozzátartozik, az előkészítéstől kezdve a terítésig és
az étel elfogyasztásáig.
Minden helyszínt végiggondolva és végig járva, azt a következtetést tudom leszűrni, hogy nagyon jó ez a
lehetőség a fiatalok számára, nagyon szeretik, hogy egy nap csak az övék, hogy az álmaik, még ha csak
egy napra is, meg tudnak valósulni.
Szabó Krisztina /a Fehér Bot Alapítvány munkatársa
A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
támogatja. FOGLALKOZTATÁS2017/B/1; Szerződésszám: 1816/5/2017

Kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt kíván ügyfeleinek
a Fehér Bot Alapítvány és a Hajdú – sansz Nonprofit Kft.
minden dolgozója!
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: 06/30 825-3040
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