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Szervezetünk célcsoportja a JNSZ megyében élő súlyosan,- és halmozottan mozgásfogyatékos gyermekek, fiatalok, 

valamint felnőtt korú fogyatékos emberek.  Alapelvünk, hogy minden embernek a társadalom teljes jogú tagjának kell 

lennie! Ennek feltétel az „egyenlőesélyű hozzáférés” az élet minden területén.  

 

SZAKMAI MUNKÁNK ELŐZMÉNYE 

Egyesületünk 2014. évi szakmai tevékenysége eredményes volt. Az ÉLET-ÚT-ESÉLY projekt kapcsán érezhetően pozitív irányba 

változott a fogyatékos személyekkel kapcsolatos társadalmi szemlélet. Nem csak a közszolgáltatók részéről érezhető a 

nyitottság, de a város lakossága is sokkal segítőkészebb, toleránsabb és elfogadóbb lett. Köszönhetően annak, hogy a városi 

rendezvényeken a médiában több alkalommal bemutatkozhattunk és beszélhettünk magunkról és tevékenységeinkről. Aktív 

tagjai lettünk a városnak. A „partnerek vagyunk” projekt 2014 év elején indult azért, hogy erősítse a kapcsolatot a civil és a 

közigazgatási szféra közt. Szolnok városán kívül, megye szerte felajánljuk a “bejárás” nevű szolgáltatásunkat, mely az adott 

település hozzáférhetőségét térképezi fel mozgás fogyatékossági szempontból. 

 

A fenti célok megvalósításához szervesen illeszkedik, a RÓLUNK SZÓL! projekt, mely 3 az 1-ben „érzékenyítés –bejárás –

tájékoztatás” feladatotokat látunk el egy-egy településen partnerek bevonásával.  A megye 12 településén az ÉN IS VAGYOK! 

Mozgássérültek Egyesülete a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény megyei települési könyvtárainak 

közreműködésével, a Vakok és Gyengénlátók JNSZM Egyesülete, a SINOSZ megyei szervezete, a Magyar Vöröskereszt JNSZM 

Szervezetének területi munkatársai és a Szolnoki Iskola Védőnők Egyesülete bevonásával az együttműködő településen egy 

napos programot bonyolítunk le. A program elemei: a programban résztvevő ép közreműködők „érzékenyítése”, a település 

„bejárása” és az ott élő érintettekkel kapcsolat felvétel és „tájékoztatásuk”. 

RÓLUNK SZÓL! 3 az 1-ben „érzékenyítés –bejárás –tájékoztatás” című projekttel társadalmi szemléletformáló 

tevékenységeink, melyek kapcsán az elfogadás és befogadás kölcsönössé válik az ép és fogyatékos személyek között lehetővé 

teszi, hogy az előítéletek és stigmák lassan eltűnjenek. Természetes legyen mindenki számára, hogy vannak fogyatékos 

embertársaink is, akiknek ugyanúgy mint ép társainknak jogunk van teljes életet élni. 

Tevékenységeinkkel a megyére is kiterjesztve, hosszútávon, folyamatos és széleskörű szolgáltatásokat kívánunk nyújtani, 

mely az érintett célcsoport valamennyi résztvevője számára életminőségében pozitív hatással lesz, az épek számára pedig 

iránymutatást szeretnénk nyújtani a másság kezeléséhez.   

Tevékenységeinket bővíteni kívánjuk: 

a) Kapcsolatok építésével, ezzel segítve az elfogadás és a befogadást. 

b) Segítő szolgáltatások megismertetésével, HÁZHOZ VITELÉVEL, melyek segítik a családok mindennapjait és aktív 

bekapcsolódásukat a társadalom életébe. 

c) INFORMÁCIÓS ADATBÁZIS bővítése mely segítségével, egy helyen juthatnak komplex és aktuális információkhoz az 

érdeklődők internetes portálunkon keresztül. 

 

Kérem, jelezze, ha igénybe kívánja venni az akadálymentesítési felmérésünket és tanácsadásunkat! 

A programba jelentkező településeket, honlapunkon és a facebook oldalunkon megjelenítjük!  

 
Fehérváry Tünde egyesületi elnök 
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