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Az elôzô évhez hasonlóan, a 2008-as év is igen tarka és mozgalmas lesz a Buda- Környéki                

Látássérültek Közhasznú Egyesülete számára. Már most is folyik aprógyűjtô akciójuk, mivel március 1-vel             
kivonásra kerülnek az 1, illetve 2 forintos pénzérmék, így gyűjteni kezdték ôket, hogy az így befolyt összeget                 
is terveik megvalósítására, és ezáltal tagjaik javára fordíthassák. Emiatt Budaörsön többfelé is helyeztek ki              
gyűjtôüvegeket. Az egyesület ezúton is köszöni az érintett intézmények, boltok segítôkészségét. Idén el             
szeretnék indítani a BULÁKE akkreditációját, hogy ezáltal Budaörsön is megvalósulhasson a látássérültek            
foglalkoztatása. A tavaly megrendezett Jótékonysági Bál nagy sikerére való tekintettel, igyekeznek           
hagyományt teremteni e rendezvénybôl. Az idei bált április 26-ára szervezik, melyre mindenkit nagy             
szeretettel várnak. 2008-ban is tartanak klubösszejöveteleket minden hónap utolsó péntekén, melynek           
helyszíne a Városi Klub. „Tavasztól folytatjuk az Iskolaprogramot, melynek során ellátogatunk a témára             
nyitott iskolákba, és – igény szerint – a néhány órástól akár egy egész délutánt kitöltô idôterjedelmű program                 
során játékos formában mutatjuk meg a tanulóknak, hogyan érzékeli a világot egy vak ember, milyen               
érzékszervekkel lehet helyettesíteni a látást. A cél annak felismertetése, hogy egy nem, vagy csak keveset               
látóember is teljes és értékes életet élhet. Ahogy már az eddigiekben is, ezévben is szeretnénk megjelenni                
mind Budaörs, mind a budaörsi kistérség városainak rendezvényein érzékenyítô programjainkkal. Tavaly,           
szeptember 22-én, az Empátia-napon sötét szobát rendeztünk be; novemberben pedig ezt az ötletet             
továbbfejlesztve egész labirintust alakítottunk ki, és több napos, nagy sikert arató rendezvényt tartottunk             
Törökbálinton. Az ôsz folyamán rendezvénnyel készültünk a Fehér Bot Napjára. Idén is szeretnénk sort              
keríteni hasonló programokra.” – mondja Czagány Izabella az egyesület részérôl. Tagjaik számára            
terveznek legalább egy kirándulást, és lehetséges egy vízitúra is. Biztosan lesz július végén egy újabb,               
egyhetes életmód-tábor. 2007-ben szervezték az elsôt, amely nemcsak a számukra jelentett teljesen új és              
felfedezésre váró terepet, de országosan sem volt még ilyen kezdeményezés. Nagyon hálásak a budaörsi              
Támogató Szolgálatnak, akikre mindvégig számíthattak, az elsô lépések megtételétôl a lezárásig. A borgátai             
tábor – amellett, hogy egy színvonalas táborban, jó hangulatban eltölthetô hetet kínált – életmód-tábor is               
volt. Egy ilyen típusú tábor jelentôsége abban rejlik, hogy a látássérült emberek védett körülmények között               
próbálhatják ki magukat különbözô élethelyzetekben, sajátíthatnak el új készségeket önálló életvezetésük           
kialakításához és megerôsítéséhez (például ilyen volt egy közös reggeli, melynek elkészítésébôl mindenki            
kivette a részét). A családok ezen felül együtt nyaralhattak gyermekeikkel és az ép családtagok segítséget               
kaptak családtagjaik látássérülésébôl adódó problémájuk megoldásához. A helyszínen – a          
természetközelség mellett – lehetôség volt kézműves és szabadidôs programokra is, melyeknek különösen            
a gyerekek örültek. „Ôszre tervben van egy Halloween-klub, valamint a hagyományos adventi bulit is              
megtartjuk majd karácsony elôtt. Nemcsak régi tagjainkat várjuk, hanem mindenkit, aki valamilyen módon             
érintett a látássérültség témájában, vagy szeretne többet megtudni róla. Az említett budaörsi – és az emellett                
működô érdi – klub mellett szervezzük egy harmadik, százhalombattai klub beindítását is.” – mesél a               
BULÁKE terveirôl Czagány Izabella. Programjaik mellett továbbra is kínálják irodai szolgáltatásaikat, melyek:            



tanácsadás, ügyintézési és adminisztrációs segítségnyújtás, információszolgáltatás a látássérültek számára         
igénybe vehetô juttatásokról, szolgáltatásokról; segédeszközök beszerzése, használatuk betanítása,        
kulturális programok szervezése, valamint helyben nyújtott szolgáltatások (szkennelés, felolvasás,         
nyomtatás, másolás). Az önálló életvezetés megvalósításának elôsegítése rehabilitációt végzô szervezetek          
bevonásával történik. CI  


