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Pályázati Program Leírása
TÁRsadalmi Szolidaritás programhoz
(minimum 1 oldal, maximum 2 oldal)

Szabadidős tevékenység vak tanulók számára
Iskolánkban 20 éve tanulnak integráltan vak illetve gyengénlátó diákok, évenként 7-10 fő.
Hatása diákjainkra, együtttanulás kialakulása.
A program előzménye:
Naponta tapasztaljuk, hogy a társadalom még nincs széles körben felkészülve a fogyatékossággal élő személyek teljes körű integrálására. E projekt vezetője (aki saját maga is 15 éve aktív önkéntes), 2003-ban másodmagával létrehozott és 4 évig vezetett egy közhasznú, nonprofit sportegyesületet. Vak gyerekek korcsolyáztatásával kezdték, és az akkori iskolájának gimnazistái jártak segíteni a korcsolyáztatásban. Ennek sikerén felbuzdulva havi rendszerességgel integráltan szervezték a szabadidős programokat, nyaranta pedig az egyhetes
táborokat. 4 év alatt közel 150 gimnazista ismerkedhetett meg vak társaik lehetőségeivel, korlátaival, azok
áthidalásának módszereivel, a segítés helyes mechanizmusával, és mindezt aközben, hogy ők is aktívan sportoltak, kulturális tevékenységet végeztek. A közös élmények révén mind a vakok, mind a látók nagyon gyorsan oldódtak, élvezték egymás társaságát, barátkoztak és érzelmileg is feltöltődtek. Az akkoriban szerzett
tapasztalatokra, a projektvezető által kidolgozott „jó gyakorlatra” alapozva állítottuk össze ezt a programot.
Valamennyi program többször kipróbált, személyes ismeretségeken alapszik.
A program résztvevői:
A Vakok Általános Iskolájának főként 7.-8. osztályos tanulói, a Neumann SZKI vak és látó diákjai, a budapesti, más középiskolában tanuló vak diákok, a Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) látássérültjei és önkéntes segítői, valamint a Vak Diákok Sportegyesülete (VDSE)
A program partnerkapcsolatainak létjogosultsága, fejlesztő hatásaik:
1. Vakok Általános Iskolája – Neumann
A Vakok Iskolájában a diákok szegregáltan nevelkednek, közülük többen család nélkül, lakásotthonban.
A 8. osztály elvégeztével jelentős részük középiskolában, integráltan tanul tovább. Ez a program hozzájárul ahhoz, hogy a vak diákoknak több lehetőségük legyen felkészülni a látók közösségébe integrálódásra,
középiskolás kortársakkal történő kapcsolatok kialakítására. A program során fejlődik a vak diákok
kommunikációs készsége, a segítés helyes mechanizmusában való együttműködési mentalitása.
A látó diákok szélesebb körű tapasztalatokat szereznek a vakok korlátairól és ezek áthidalási lehetőségeiről. Miközben saját maguk is élvezik a programokat, felelősséggel kell figyelniük sérült társukra. A programok hatására jobban megértik saját osztálytársukat, iskolatársukat is. Jelentős mértékben gyarapodnak
ismereteik a látássérültekről, fejlődik szociális kompetenciájuk, társadalmi felelősségvállalásuk, együttműködési készségük, énképük és a kreativitásuk is.
2. LÁSS – Neumann
A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete közhasznú szervezet lehetőséget teremt a látássérült emberek számára nehezen, vagy segítség nélkül egyáltalán nem elérhető szabadidős sporttevékenységekben
(futás, lovaglás, síelés, túrázás, evezés stb.) történő részvételre. Diákjaink a közös programokon találkoznak az integrálódásban már tapasztaltabb fiatal látássérült felnőttekkel (18-35 évesek). Fontos szempont,
hogy a programok során velük is kialakulhasson kísérő-együttsportoló-barátkozó kapcsolat.
A közös rendezvényeken a LÁSS önkéntes segítőivel is együtt dolgoznak, példát látnak maguk előtt, tapasztalatokat gyűjtenek. Összeszokott párosokkal ismerkedhetnek.
A szabadidős programokat felváltva a LÁSS és a Neumann szervezi, és kölcsönösen meghívják egymást.
A LÁSS kérésére akadályversenyes, kirándulós napot szerveznek diákjaink.
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3. Vakok Általános Iskolája – LÁSS
A szegregált oktatásból kikerült vak fiataloknak is szükségük van testmozgásra. A LÁSS sokrétűen szervezi programjait, viszont eddig nem tudta elérni a 13-16 éves korosztályt, mert nincs elég kísérőjük. E
program keretében a Neumann SZKI diákjai „hidat” képeznek azáltal, hogy elhívják és elkísérik a fiatal
vakokat a LÁSS-sal közös rendezvényekre. Reméljük, hogy később közéjük tagozódnak, ezzel is újabb
lehetőséget ragadnak meg, hogy fejlődjön mozgáskoordinációjuk, állóképességük, közösségi élményük.
4. VDSE – Neumann
A Vak Diákok Sportegyesülete a szabadidősportok közül tandembiciklizésre kérte diákjainkat. A Vakok
Általános Iskolájába járó gyerekek sokszor szeretnének kerékpározni, de nincs elég emberük, aki kormányozza a tandembiciklit. Hétköznap délutánonként (4 alkalommal) 5 fős csoportokban diákjaink a Városligetben együtt tekerik a tandembiciklit a vak iskolásokkal, majd a legjobbak és a vállalkozók hétvégenként 1-2 napos túrára kísérhetik két keréken a vak fiatalokat. Aktív részesei lehetnek a Jótékonysági tekerés látássérült fiatalokért mozgalomnak.
Feladatkiosztás megvalósítása: a programok időpontjai, tevékenység megjelölése, maximális létszám
rendszeresen frissítve egy elektronikus felületen. Levelezőlistán értesítés a frissítésekről. A diákok feliratkoznak a programokra, tevékenységekre.
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