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A LÁTÁSSÉRÜLTEK NEMZETKÖZI NAPJA - A FEHÉR BOT NAPJA OKTÓBER 15.
A nemzetközi 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.
Láthatóvá kell tenni, be kell kapcsolni a mindennapi
életükben a fogyatékosokat, akik nap, mint nap sajátos
gondok közepette küzdenek meg az emberi létért, a
munkáért, a családért.
Elkötelezettségünk a látássérültek társadalmi beilleszkedésének megkönnyítése, a látó társadalommal történő kölcsönös megértése elmélyítése. Ennek elsődleges
eszköze a vakok és gyengénlátók életének a többségi
társadalommal történő megismertetése, kiállítások,
előadások szervezése életükről, munkakörülményeikről, és az általuk végzett társadalmilag hasznos tevékenységekről. Ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy a
társadalom számára természetes legyen a látássérültekkel való kapcsolatteremtés és ápolás. Célunk megvalósítása érdekében szeretnénk a „látók” és „látássérültek” közötti távolságot csökkenteni, továbbá az
egymás iránti nyitottságot és elfogadást elősegíteni.
Már az iskolában – legyen az általános-, közép-, vagy
felsőoktatás – szükséges ennek az elfogadásnak, a
fogyatékos ember megismerésének előmozdítása. A
fogyatékos és ép, azaz a látássérült és látó emberek
egymással való kapcsolatának kialakítása, a látássérültek életéről szóló tájékoztatók, ismertetők, előadások
minél több emberrel való megismertetése.
Remélem sikerül elkezdenem egy olyan színes programot, amely arról szól, hogy az ép emberek betekintést nyerjenek a látásfogyatékos emberek mindennapi
életébe: tanulásának nehézségeibe, életvitelük akadályaiba. Ugyanakkor szeretném, ha kipróbálhatnának
ún. vakos segédeszközöket. Felhívjuk a diákok, felnőttek figyelmét látásuk értékére, a látásfogyatékos társadalom megértésére és segítésére. Megismertetjük a
társadalommal a vakvezető kutya nélkülözhetetlen

segítségét. Ebben a programban látássérült és látó
munkatársak, diákok egyaránt részt vesznek.
A program alatt bemutatásra kerültek életvitelt elősegítő segédeszközök, kipróbálási lehetőséggel, vakvezető
kutya bemutató és látássérült diákok alkotásaiból kiállítás nyílt.

Ezúton szeretném megköszönni a rendezvény résztvevői segítségét: Kettesy Aladár Általános Iskola Debrecen - képviselő tanárok: Huszti Lászlóné, Furkó Judit,
tanulók: Severa Ágnes 8o, Váraljai Andrea 7o, Czirják
Máté 4o, Siroki Balázs 4o.
LÉARE elnöke dr. Nagy Sándor, új irodai munkatársunk Bencsik Ildikó, a Fehér Bot Alapítvány munkatársa Kupor István és Gerdenits Emilné, Kónya Judit
és vak vezető kutyája Bogi, Pércsi Lászlóné és jelző
kutyája Edina.
Köszönöm a Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részéről Nagy
Zoltánné igazgatóasszonynak, hogy segített megvalósítanom e nevezetes nap rendkívüli programját.
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Árgyelán Andrea jegyző asszony, Kenéz Béláné, Hegyi Mónika szociális a iroda munkatársai képviselték.
Továbbá köszönöm a Városi Művelődési Ház és
Könyvtár vezetőjének és munkatársainak a segítségüket.
Koszorús Tünde csoportvezető
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