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Kistérségi Gyermektalálkozó, Családi Nap
2020. augusztus 08-án, a Fehér Bot Alapítvány, az Északhajdúsági Támogató Szolgálat és a Tanyagondnoki Szolgálat
„Kistérségi gyermektalálkozót”, családi napot szervezett kis
ellátottjai és a munkatársak gyermekei számára. Ennek a
rendezvénynek a hajdúdorogi Önkormányzat támogatásával a
Hajdúdorogi Strand - Fürdő adott otthont.
Közel 150 gyermeket és hozzátartozóikat látta vendégül az
alapítvány, ahol mindenki megtalálta a neki való kellemes,
mozgalmas kikapcsolódást. dr. Szabóné Bokis Edina, a Fehér Bot Alapítvány elnök
asszonya - intézményvezető asszony köszöntője után, egy kellemes bemelegítő zenés torna
vette kezdetét, ahová kicsik és nagyok egyaránt bekapcsolódhattak.
A zenés interaktív bemelegítő tornával mindenki ráhangolódott a délelőttre, így kezdetét vette a
seprű és kalaptáncoltató verseny, majd a sor és váltóversenyek sokasága.
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E közben az árnyas fák alatt, a Ki-Látó Ifjúsági Iroda munkatársai különböző vakos játékokkal,
(3 dimenziós amőba, logikai ügyességi játék, ördöglakat, kitalálós – tapintós) látóként és
szemtakaróval föladta a leckét az érdeklődőknek. Sok gyermeket és felnőttet csalogattak a
játékok az asztalokhoz. Bekapcsolódhattak kreatív - kézműves foglalkozásokba is, ahol
kedvükre nyírhattak, ragaszthattak és díszíthettek, kavicsokat festhettek, de csillámtetoválásra
és arcfestésre is sor került.

A mozgékonyabbak azonnal birtokba vették az ugráló várat, s közben egy másik területen
felügyelet mellett egy Zeusz névre hallgató pónin lovagolhattak is a bátrabbak.

Miután a sor és váltóversenyek, az ugráló várazás, a különböző mozgásos és kreatív
agymozgató játékok kivették az erőt a gyermekek és az őket segítő felnőttekből, kis pihenő után
egy finom ebédre került sor.
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A nagy melegben az ebédet követően az árnyas fák alatt a Ki-látó Ifjúsági Iroda felajánlásában
több tombola nyeremény is gazdára talált. Sok, sok plüss és egyéb játékok, illetve családi
belépők kiállításokra (Déri Múzeum, Agóra Élmény Központ) Amíg várakoztunk a finom főtt
kukorica elkészüléséig egy zenés, táncos - vonatozós játékba is bekapcsolódhattak az
érdeklődők.

A szabadtéri mozgásos és sok, sok kreatív játékkal 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.
Köszönet illeti Demeter Diánát, mert mosolyt csalt a gyerekek arcára Zeusz névre
hallgató pónijával, illetve Illyés Ilona óvodapedagógus szebbnél, szebb arcfestéseket
készített.
Ezen a programon egy igazán mozgalmas, jó kedélyű délelőttöt tölthettek el együtt a
hajdúsági kistérség gyermekei és hozzátartozóik, hisz ez a nap kizárólagosan csak nekik
és róluk szólt.

Karcagi Márta /művelődésszervező
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Lezárult az „Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára”
(kód:LSER2019) projekt
Megvalósítási időszak: 2019.10.01.-2020.09.30. között
A Fehér Bot Alapítvány az Észak-Alföldi régió belül, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar
megyében nyújtotta szolgáltatásait. Debrecenben, Hajdúdorogon és Nyíregyházán rendelkezik
helységgel, de nemcsak ambuláns, hanem otthontanításos formában is igénybe vehették a
kliensek a rehabilitáció lehetőségét.
A projekt időszak alatt teljesített óraszámok, indikátorok számának ismertetése:
Vállalt óraszám: 2120 óraTeljesített óraszám: 2039 óra
Bevont kliensek száma: 55 fővállalás: 45 fő
Új kliensek összesen: 14 fővállalás. 13 kliens
Együttműködési megállapodás született 5 szervezettel: Vállalás: 6 szervezet vagy intézmény
Szakmai konzultáció, rendezvény: 2 db szervezeten belüli és 1 db többi elemi szolgáltatóval
közös szervezésben történtek konzultációk.
vállalás:3 alkalom
Érzékenyítő foglalkozás: 4 alkalom valósult meg vállalás: 6 alkalom
Szolgáltatás ismerté tétele, szolgáltatás népszerűsítése érdekében a „Hajdúsági Sorstársak”2019
októberi számában, valamint a 2020 februárjában Hajdúnánási és Hajdúdorogi Újságban
tájékoztatást kaptak az olvasók az LSER2019 projektről, valamint a honlap is tartalmazta a
projekt indulásról szóló tájékoztatót.
Humánerő-forrás: A projekt megvalósulását az alábbi végzettségű szakemberek nyújtották: 2 fő
tiflopedagógus, 2 fő elemi rehabilitációs szakember, 2 fő mentálhigiénés szakember, 2 fő
informatika oktató,1 fő szociális munkás, 2 fő klienskoordinátor. Az LSER2019 projekt időszak
alatt két szociális végzettségű munkatársa szerezte meg az „Elemi rehabilitációs koordinátor a
látássérülés területén” végzettséget, és kezdte el a „Látássérült személyek tájékozódásközlekedés tréner” képzést.
A projekt megvalósításában segítséget nyújtottak partnereink: Egészségügyi intézmények,
Érdekképviseleti szervezetek, Szociális szervezetek, Speciális Iskolák, az alapítvány szervezeti
egységei
Pályázati keretből az alábbi eszközbeszerzések valósultak meg:
•Konyhai eszközöket
•Optikai segédeszközöket
•Korszerű informatikai és infokommunikációs eszközöket
•Életvitelt segítő segédeszközöket
A projekt támogatási összege: 13.160.000 Ft volt.
A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai
Közhasznú Nonprofit Kft támogatásával valósult meg.

Bodó Erzsébet/szakmai vezető
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Nyertes pályázat
A Fehér Bot Alapítvány ”Elemi rehabilitációs szolgáltatások biztosítása látássérült
személyek számára”(LSER2020) meghirdetett program megvalósítására pályázatot nyert
2020.10.01.- 2021.03.31. közötti időszakra.
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. Szervezetekkel 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 területek, modulok a következőek:
• rehabilitációs felmérés
• rehabilitációs intervenció
• funkcionális látásvizsgálat
• látástréning
• tájékozódás- és közlekedés
• mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása
• kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása
• adaptált gépírás oktatása
• tapintható írás-olvasás tanítása
• esetkezelés és klienskoordináció
• pszichológiai szolgáltatás
Szolgáltatás helyszínei:
Fehér Bot Alapítvány Elemi Rehabilitációs Központja
4025 Debrecen, Postakert u. 2.
Vezetékes telefonszáma: +3652530658
Mobilszám: +36308253038
Email cím: bodo.erzsebet@feherbot.hu
Nyíregyházi szolgáltató pont
4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 2-4 129 iroda
Mobilszám: +36305151155
Email cím: szabolcsi.t@freemail.hu
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A pályázat során elnyert támogatási összeg: 14.048.071 Ft
A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosságügyiés Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásával valósul meg.

Bodó Erzsébet/ szakmai vezető
Rendhagyó Fehérbot napi ünnepség
A Fehérbot napja október 15-e. E nap célja a közvélemény
figyelmének felhívása a vakok és a gyengén látók sajátos helyzetére,
keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való
teljesebb értékű beilleszkedésük útját.
Közös világunk akadályait emberséggel, odafigyeléssel, egymást segítve
tudjuk legyőzni. Braille szerint ezt a társadalmi egyenlőséget egyedül a
kommunikáció útján lehet elérni. Braille a korlátokat adottságnak vette, és olyan eszközöket
keresett, amelyek átsegítették a korlátokon. Élettörténetében talán nem a végeredmény, a ma is
széles körben használt Braille-írás kifejlesztése a legfontosabb tanulság, hanem az elszántság. A
világot úgy kell alakítanunk magunk körül, hogy abban boldogulni lehessen azoknak is,
akiknek ez a világ a másik arcát mutatja
2020. október 15.-én, rendhagyó módon emlékeztünk meg a Fehérbot napjáról.
Szokásainktól eltérően a vírus helyzet miatt elmaradt a nagy tömeget vonzó ünnepi
megemlékezésünk. A látássérültek életében fontos ez a nap, melyre figyelemmel 1996.
október 15.-én néhai dr. Szabó Miklós megalapította a Fehér Bot Alapítványt, mely
szervezet immár 24 éve nyújt segítő kezet nem csak a látássérülteknek, hanem minden
fogyatékossággal élő személynek.
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Az idei megemlékezésünk részben róla is szólt. Tisztelegve munkássága előtt a hajdúdorogi
Móra Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola kerítésén található dr. Szabó Miklóst
ábrázoló domborműnél elhelyeztük az emlékezés koszorúit.

A megemlékezésen az „Óda a fényhez” című antológiából felolvasta Molnárné-Papp Nikolett
Juhász Imre: „Óda a fényhez” című versét, majd őt követte Labovszki Roland előadásában,
Kerner Mariann: Más vagyok című verse.

Mi így emlékeztünk meg méltóképpen nagyjainkra 2020. október 15-én, a Fehérbot
Nemzetközi Napján.
Szabó Krisztina/kuratóriumi tag
Közlemény
A Gábor József Kulturális Alapítvány, az idei “ Versvarázs” versmondó találkozója a
Pandémiás (járványügyi) helyzetre való tekintettel mind a diákok, tanáraik, az őket kísérő
hozzátartozóik, ügyfeleink és vendégeink egészségének megőrzése védelmében érdekében nem
került megrendezésre.
Vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra!
A Gábor József Kulturális Alapítvány kuratóriumának tagjai
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„Neked Munka Nekem Álom!” 2020
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 2020-ban legalább 200 fogyatékos ember próbálhassa ki magát 200
különböző munkahelyen e különleges nyílt nap keretében. A Salva Vita Alapítvány
Budapesten, a vidéki civil szervezetek pedig minden magyar megyében lehetőséget
biztosítanak a fogyatékos emberek és munkáltatók bekapcsolódására.
Az idei évben mindent felülírt a márciusban hazánkat is elérő világjárvány, így az idei
„Álomnapokat” május helyett, szeptemberben kezdtük megvalósítani.
Az idei munkáltatói partnereink a Kukori Húsáruház, az Orchidea Virágüzlet, Szabó Ottó
őstermelő, a hajdúnánási Polgárőrség, a Hajdú-Sansz Nonprofit Kft. Hajdúdorogon.
Szerencsére az idei évben is jól sikerültek az „Álomnapok”, a COVID-19 járvány ellenére
sikerült a vállalt feladatokat teljesíteni. 10 fő bevonása és 5 álomnap megvalósítását
vállaltuk.
Az első álom a Kukori Húsáruházban valósult meg Hajdúnánáson, itt a hentes szakmával
ismerkedett meg a résztvevő fiatal. Régóta vágya volt már az, hogy milyen egy nagyobb
húsüzletben dolgozni. Kipróbálhatta a kolbász készítését, megismerkedett a húsfélékkel,
néhány vásárlót is kiszolgálhatott. Külön élmény volt számára, hogy ő nyithatta ki az üzletet
reggel.
Szabó Ottó őstermelő is szívesen vette megkeresésünket, nála egy paprikaszüreten vehettünk
részt. Elég nehéz feladat ez, de nagyon érdekelte a fiatalt, hogy hogyan zajlik egy nagyobb
területen termelt paprika leszedése, hogyan van megszervezve, milyen munkafolyamatokra
bontják le. Szinte minden évben visszatérünk az Orchidea Virágüzletbe, így idén sem
hagyhattuk ki. Nagy szeretettel vártak bennünket, maximális odafigyelést tanúsítottak a fiatal
iránt, segítették, megint nagyon nagy élményekkel tértünk haza.
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A Hajdú-Sansz Nonprofit Kft. is rendszeresen valósítja meg a fiatalok álmait, minden évben
szeretnék kipróbálni a masszőr munkakört. Ebben az évben is megkerestük őket, így egy újabb
fiatal masszőr álma is megvalósulhatott. A masszőr segítségével néhány fontos masszázsfogást
tanulhatott meg, melyet a későbbiekben is tud alkalmazni társain a támogatott lakhatásban.
Az utolsó állomás a Hajdúnánási Polgárőrség volt. Nagyon nagy élmény volt számunkra,
hogy a vírus ellenére teljesítették a kérésünket. Egy délelőttöt tölthettünk el náluk, ahol
megismerkedtünk a polgárőrség feladataival, beülhettünk az új terepjárójukba és járőröztünk a
városban.
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
foglalkoztat 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.

Néhány kép az idei „Álomnapokról”
Szabó Krisztina Fehér Bot Alapítvány
a „Neked Munka Nekem Álom!” program koordinátora
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20 éves az Észak-Hajdúsági Támogató Szolgálat
A jeles alkalomra készültek az intézmény dolgozói, bár a járványügyi helyzet ezt
átalakította. Szerettük volna hasonlóan megünnepelni, mint tettük azt a 10 éves születésnapján,
amikor is a szolgálat minden egykori és jelenlegi dolgozója részt vett egy egynapos
rendezvényen. A mostani 20 éves születésnapról csak szűkkörűen emlékeztünk meg.
A Fehér Bot Alapítvány Észak-Hajdúsági Támogató Szolgálata 2000 év szeptember 1-én
kezdte meg működését az Észak-Hajdúságban Hajdúdorogon, Hajdúböszörményben és
Hajdúnánáson.
A támogató szolgálat a fogyatékos személy önálló életvitelét elősegítő, a mindennapi
szükségletei kielégítését célzó – személyes közreműködés által megvalósuló – szolgáltatás.
Az Észak-Hajdúsági Támogató Szolgálat célja, a fogyatékos személyek önálló életvitelének
megkönnyítése, elsődlegesen a közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint a fogyatékos
személyek szükségleteinek és igényeinek megfelelő speciális segítségnyújtás biztosításával.
Az azóta eltelt években a szolgálat számos integráción esett át és az ellátási területe bővült
Debrecennel, Hajdúhadházzal, Téglással és Bocskaikerttel. A szolgálatnál dolgozók mindig is
igyekeztek/igyekeznek a szolgáltatást igénybe vevőknek a legmaximálisabb szintű szolgáltatást
biztosítani, ami az elmúlt években az igénybe vevők számának növekedést és megelégedését is
eredményezte.
További célunk, a szolgáltatás ismertté tétele, hogy minél több fogyatékkal élőhöz eljusson a
szolgálatunk tevékenysége.
Ezúton szeretném megköszönni minden régi és jelenlegi kollégámnak, a szolgálatnál
végzett munkáját.
dr. Szabóné Bokis Edina/az alapítvány elnöke - intézményvezető
Emlékezzünk…
December 3. Fogyatékkal élők Világnapja
Az ENSZ december 3-át a fogyatékos emberek világnapjává nyilvánította. Napjaink egyik
legnagyobb társadalmi kihívása, hogy miként tudunk teljes értékű társadalmi részvételt lehetővé
tenni a fogyatékossággal élők számára.
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Még hosszú út áll előttünk, hogy az őket érintő társadalmi kirekesztést leküzdjük.
Néhai Dr. Szabó Miklós a Fehér Bot Alapítvány egykori elnöke fontosnak tartotta ezen
célok megvalósulását és e célból létrehozta 1996-ban a Fehér Bot Alapítványt.
Ezen a napon rá is emlékezünk, hiszen 2015.12. 03-án a fogyatékkal élők világnapján hunyt
el.
"Az emlékezéshez nem emlék,
Hanem szeretet kell,
S akit szeretünk,
Azt nem feledjük el."
Shakespeare

Mikulásvárás a Fehér Bot Alapítványnál
Az idei évben sajnos nem szervezhettük meg a gyermek ügyfeleink által oly nagyon
várt Mikulás ünnepséget. Az ellátottjainkat Mikulás csomaggal kárpótoltuk.
Megígérjük, hogy jövőre mindent bepótolunk, ami most a járványügyi helyzet miatt
elmaradt.
Itt kívánok minden gyermek és fiatal ellátottunknak kellemes Mikulásvárást.
dr. Szabóné Bokis Edina/ alapítványi elnök
A Fehér Bot Alapítvány adománya
Az alapítványuk számára nagyon fontos az, hogy embertársainkon segítsünk. Saját
magunk is tapasztaljuk azt, hogy milyen jó, ha érkezik hozzánk egy felajánlás, lehet az anyagi
vagy tárgyi, mindig szívesen vesszük. Szerencsére van lehetőségünk, hogy minden évben
támogassunk mi is valami jó célt.
A Fehér Bot Alapítvány ebben az évben a Hajdúdorog Város Önkormányzata által
fenntartott Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák - MeseSarok Óvodai
intézmény, Süni csoportját támogatta 100.000-Ft. értékű eszközökkel, amelyek a
mindennapi ovis napokat felhőtlenebbé teszik az oda járó fogyatékkal élő gyerekek
számára.
Fontosnak tartjuk, hogy Hajdúdorog város egy ilyen speciális csoportot is fenntart az óvodában,
így a fogyatékkal élő gyerekek a saját városukban kapják meg a szükséges fejlesztéseket és
nem kell ezért más városokba nap mint nap utazniuk.
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Az ajándékokat Mikulással érkezve adtuk át és természetesen az ajándékok mellé járt még
Mikuláscsomag is minden kis süni csoportos részére.

Köszönjük Sebők Ildikó Intézményvezetőnek és kollégáinak, hogy segített megfelelő
ajándékokat kiválasztani a csoportnak.
dr. Szabóné Bokis Edina
alapítványi elnök

Szabó Krisztina
Kuratóriumi tag

A Hajdúsági Sorstársak című kiadvány szerkesztősége
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és
Eredményekben Gazdag
Boldog Új Esztendőt kíván olvasóinak!
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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