
Érzékenyítô programok 

a Fehér Bot Világnapján 
 

Az egyesületnek 2008-ra sikerült elérnie céljait:           
aglétszámuk a sokszorosára nôtt, az élet különbözô            
területein nyújtanak segítséget a hozzájuk fordulóknak,           
tanfolyamokat, kirándulásokat, konferenciákat szerveznek,      
és segítenek a látássérültek munkahelyteremtésében is. Az            
általuk szervezett programoknak köszönhetôen pedig a           
látó embereket is közelebb viszik a látássérültek életéhez. 
 
 

ANyikes Fatime vezetésével működô egyesület tevékenységérôl      

többször is beszámolt már lapunk, jelezve ezzel azt is, hogy a Buda- környéki Látássérültek aktívan jelen                
vannak a köztudatban. A látássérültek integrációjának segítése mellett elsôdleges feladatuknak az           
érdekképviseletet és az érdekvédelmet tekintik. Azonban legalább ilyen fontosak azok a segítségtípusok            
amelyek a mindennapi élethelyzetekbôl adódnak: a látássérülteknek akár az otthonukban történô           
segítségnyújtás, például az irat- és a gyógyszerrendezés. A Szivárvány utcában található ügyfélszolgálati            
irodában továbbra is tanácsadást tartanak a látássérülteknek, tájékoztatást nyújtanak a rehabilitációs           
lehetôségekrôl és segítséget biztosítanak a különbözô ügyek intézésben és a pályázatok megírásában.            
Nagy elôrelépés, hogy az egyesületnek budaörsi zinten sikerült megoldani a látássérültek foglalkoztatásának            
problémáját. – Ez nagyon fontos, hiszen az a célunk, hogy úgy képviseljük az érdekeket, hogy mi                
személyenként is helyt állunk a munkaerôpiacon – mondja Miklós Tibor, aki a Buda-környéki Látássérültek              
Közhasznú Egyesületének rendezvényeiért felelôs. – Elsôsorban gyógymasszôrként, informatikusként, vagy         
rendezvényszervezôként tudjuk foglalkoztatni a látássérülteket. Mindez azért jó, mert így a legnagyobb            
problémát küszöböljük ki: eltartottakból önállósítjuk az embereket, ami növeli az önbecsülésüket. egyre            
többen segítjük a klubbot, megosztjuk egymással a nehézségeinket és jó kapcsolatot ápolunk a különbözô              
helyi szervezetekkel, mert az a célunk, hogy városi szinten egy erôs munkacsoport jöjjön létre. És hogy                
szakmai szinten is történjenek elôrelépések, konferenciákat is szervezünk a budaörsi Önkormányzattal           
közösen, a legközelebbi például november 19-én lesz. Az egyesület már nem csak Budaörsön a Városi               
Ifjúsági Klubban, hanem Érden is tart rendszeres klubjellegű összejöveteleket, ahol a tagok egymásnak is              
segítenek mindennapos problémáik megoldásában. Mindezeken felül pedig rendszeresen szerveznek         
tagjaiknak kirándulásokat, táborokat illetve a társadalom többi tagja számára olyan Érzékenyítô Napokat,            
ahol megismerkedhetnek a látássérült emberek élethelyzetével. – 20 éve ünnepelik világszerte minden év             
október 15-én a Fehér Bot Világnapját. Ezen a napon minden látássérültekkel foglalkozó érdekképviseleti             
szervezet nyílt napokat tart és különbözô programokkal készül. Mi ezen a napon Érden képviseljük              
magunkat, ahol egy olyan Sötét szobát állítunk majd fel, mint amit Budaörsön is kipróbálhattak az               
érdeklôdôk szeptember 27-én a Városi Ifjúsági Klubban a VI. Empátia nap alkalmából. A Városi Klubban, az                
erre a napra teljesen elsötétített szobában egy komplett lakást rendeztek be az iroda munkatársai, illetve egy                
élethűen felállított erdô is azt próbálta bemutatni milyen problémákkal szembesültek a látássérültek a             
mindennapokban. A látogatók teljesen megfosztva a vizuális ingerektôl nehezen tudták megoldani az            
általában olyan egyszerű feladatokat, mint például a krumplipucolás, vagy mondjuk az ágyazás. – Ezeknek a               
programoknak pontosan az a célja, hogy a látó emberekkel megismertetjük a látássérült emberek életét –               
folytatja Miklós Tibor. – Én magam is elérzékenyültem, hogy milyen sokan jöttek el a rendezvényre. Volt                



olyan iskoláscsoport akik Pestrôl utaztak ide. Jó volt látni a fiatalok nyitottságát is a téma iránt. A Klub                  
elôterében bárki kipróbálhatta a Braille írógépet, illetve azokat az eszközöket, amelyek megkönnyítik a             
látássérült emberek mindennapjait. A Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületének rendezvényei         
sikeresen elérhetik azt a távlati célt, hogy a társadalomban megtörténjen végre a szemléletváltás a              
megváltozott élethelyzetbe került emberekkel kapcsolatban. S.E 


