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Tolerancia Napok 2011 – 2012 évi beszámolója
2008- óta dolgozom az egyesületben mint Tolerancia nap szervező.
Mindenki tudja, hogy ez a szó mit takar és nap mint nap tapasztalhatjátok
hogy a mindennapokban hogyan valósul meg.
Ennek a szemléletnek a megváltoztatására kezdtük ezt a programot, melyet
először az általános iskolákban (25), ma már a gimnáziumokban és
szakközépiskolákban (20) is elviszünk.
Látogatásaink célja, hogy a diákokkal megismertessük a sérült emberek
életmódját, sportjaikat, céljaikat és az életvitelüket segítő
segédeszközöket.
Nagyon fontosnak tartjuk elérni, hogy a gyerekek minél fiatalabb korban
találkozhassanak személyesen ezekkel az emberekkel, mivel ebben a
korban még sokkal elfogadóbbak a mássággal szemben.
Mert aki már gyermekkorban megismeri a fogyatékosságokat és pozitív
élményt szerez ezzel kapcsolatban, később sem fog idegenkedni tőle.
Így közvetve, a gyermekeken keresztül is szeretnénk hatni környezetünkre,
s tudatosítani az emberekben, hogy m i is próbálunk és tudunk is teljes
életet élni annak ellenére, hogy valamilyen sérültséggel küzdünk, hasznos
tagjai lehetünk a társadalomnak.
Örömünkre szolgál, hogy a diákok érdeklődéssel fogadják programjainkat.
- Beszélgetés: vak, siket, mozgássérült emberek beszélnek
mindennapi életükről, céljaikról, azok megvalósításának módjairól.
- Sötétszoba kialakításával a gyerekek betekintést nyerhetnek a vakok
világába, a
mindennapi élethez kapcsolódó feladatok megoldásával (
szendvicskészítés, vízöntés, zöldség-gyümölcs válogatás, fűszerek
szaglásról való felismerése, kispárna húzás, öltözködés, stb.)
- A kerekesszékes ügyességi versenynél 1 akadálypályát állítunk fel,
amit a diákok
szívesen próbálnak ki. Néhányan kezdetben idegenkednek tőle, de a
végén ők is kipróbálják.
- Boccia sport bemutatása. Ezek az emberek többsége kerekessékes, s
általában 4 végtag sérült.
- Asztalitenisz. A gyerekek számára érdekes mert kerekesszékből és
karok nélkül is játszható, amit ők el sem tudnak képzelni.
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Nagy örömmel próbálják ki velünk a játékot.
Szokták kérni tőlünk, hogy Szájjal-Lábbal festő művésszel
találkozhassanak Ilyenkor meghívunk egy művészt aki megmutatja a
festés technikáját. Néhány gyerek kedvet kap hozzá, hogy együtt fessen
velük.
Sok szeretetet kapunk a gyerekektől és az iskolában dolgozóktól is.
Az elmúlt évben egyesületünk rendezett egy nagyszabású vetélkedőt
„Gyermekekkel az Esélyegyenlőségért” címmel 8-12 éves korosztály
számára, melynek alapjául a tolerancia napok szolgáltak.
A vetélkedő 4 feladatból állt:
- Tesz.t: fogyatékosságokkal kapcsolatos kérdésekj
- Feladatokkal nehezített kerekesszékes ügyességi pályát kellett teljesíteni,
mértük az időt.
- A sötétszobában a gyerekek bekötött szemmel próbáltak meg feladatokat
megoldani, ezzel is
átélve a látássérültek nehezebb életét.
- A vetélkedő egyik legérdekesebb feladata volt, mikor szájjal vagy
lábbal kellett festeni, tolerancia nappal kapcsolatos képet.
A 8 kis lelkes csapat a feladatokat forgószínpad szerűen oldotta meg.
A magukkal hozott szurkolók bíztatása betöltötte a termet.
Az első 1-4 helyen nagyon szoros, pár pont különbség volt az iskolák
eredményei között.
A helyezettek kupát, érmet, oklevelet és ajándékcsomagot kaptak.
A délelőtt nagyon jó hangulatban telt el.
A gyerekek mosolygós arccal búcsúztak el a viszontlátás reményében.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Ha valami elképzelésük van a program megvalósításával, színesebbé
tételével kapcsolatban, várom kreatív segítségüket, hogy a gyerekek még
többet tanulhassanak, és egyben jobban élvezhessék programjainkat.

