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 „MINDANNYIAN MÁSOK 
VAGYUNK…” 

 

„Mindannyian vágyakozunk, hogy  

boldogok legyünk 

De nem tudjuk, hogy honnan jöttünk,  

s hová érkezünk 

A lelkünk mélyén őrzi titkát a kék virág 

Ahány ember annyiféle csodálatos világ” 

                                                    Bródy János 
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Bemutatkozás 
 
 

 

 
Bali Boglárka 

 
Gyógypedagógusként dolgozom Pécsett az 

ÉLTES EGYMI-ben. Érintett szülőként kerültem 
kapcsolatba az ÉFOÉSZ Bm-i Egyesületével, 

melynek 2010 tavaszán lettem az elnöke. 
 

 
 

Az elmúlt években az alapoktól kezdtük el az újjáépítést. Az új elnökség felállásával hatalmas 
változások történtek a szervezetünk életében. A megye több városából állt össze az Elnökségünk, 
ezáltal több csoportunk is működik már. Visszagondolva azokra az eseményekre, amelyeket ez alatt 
a rövid idő alatt magunk mögött tudhatunk, nincs miért szégyenkeznünk. Sőt! 
A rendezvényeink, karitatív tevékenységeink, szolgáltatásaink messze túljutottak a korábbi évekhez 
képest. Ehhez azonban kellett ez az új és még lelkesebb kiscsapat, amely rendületlen hittel és 
töretlen lelkesedéssel teszi az önként felvállalt dolgát. 
A lehetőségeinkhez mérten a lehető legtöbbet próbáljuk tenni a fogyatékkal élőknek és a 
családtagjaiknak az érdekében, megsegítésében. 
 
 

Feladataink 
 

Nagyon nehéz röviden leírni az eddig elért eredményeinket, hiszen mindenki szeret büszkélkedni a 
sikerekkel. Főleg ha az mások érdekében születtek meg. 
 
Érdekvédelem, szolgáltatások: 
Valamennyi fogyatékkal élő között is az értelmi sérültek a leghátrányosabb helyzetűek, hiszen ők 
végképp nem tudják a saját érdekeiket megvédeni. 
A rendszeresen megtartott fogadó órákon, a felmerülő kérdésekkel és gondokat nagy 
körültekintéssel próbáltuk meg orvosolni. 
Mivel a Vezetőségünk valamennyi tagja a civil életben is értelmi sérültekkel foglalkozik, így a napi 
munkánk során is találkozunk ennek a csoportnak a gondjaival. 
Ebben a munkánkban szintén önkéntesként jogász és pszichológus is besegít nekünk. Heti 
rendszerességgel elérhető valamennyi tagunk számára az általuk nyújtott ingyenes jogi-, és 
pszichológiai szolgáltatásunk. 
 
Vezető szerepet vállaltunk fel a fogyatékkal élők Önérvényesítése és a Támogatott 
döntéshozatala területén. Előadások, tanfolyamok keretén belül ismertetjük meg a fiataljainkat 
ezekkel az életüket érintő jogaikkal és lehetőségeikkel. 
Mit is takar az önérvényesítés és Támogatott döntéshozatal?  
Az önérvényesítő csoportok kettős szerepet töltenek be az értelmi fogyatékossággal élő személyek 
életében. Lehetőséget teremtenek számukra önmaguk és környezetük gondolatainak, vágyainak 
megismerésre, saját véleményük kialakítására és a sikeres kommunikálásra. 
Szintén ingyen próbálhatták ki és használhatták rendszeresen azt a mágnesterápián alapuló 
alternatív gyógymódot, amely egyre elismertebb lesz a hagyományos orvoslás területén is. További 
terveink vannak ezen a területen is még, de ehhez a megfelelő anyagi hátteret elő kell teremtenünk 
még. 
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Olyan szellemi bázissal rendelkezünk a tagjaink által, hogy sok esetben a zeneterapeutánk, 
gyógypedagógusaink, rajzterapeutánk is szakmai oldalról is nagy segítséget tudott nyújtani 
iskolás vagy óvodás fogyatékos gyereket nevelő családok számára. Ezt a továbbiakban is 
szeretnénk kiaknázni. 
 
Magyarországon egyre nagyobb lesz azoknak a száma, akik anyagi körülményeik miatt hátrányos 
helyzetűvé válnak. Sajnos a fogyatékkal élők eleve ezek közé taroznak, és nem beszélve arról, ha 
még a kilátástalan anyagi helyzet is társul ehhez.  
Szinte valamennyi tagunk nagyon nehéz helyzetben él és próbál meg talpon maradni. 
Lehetőségeinkhez mérten ebben is megpróbáltunk segítő kezet nyújtani a számukra.  
Sokszor szerveztünk már eddig is adományosztást, amikor élelmet, ruhanemű, játékokat és egyéb 
hasznos dolgokat juttattunk el azoknak a családoknak, akiknek nagyon nagy szükségük volt erre. A 
rászorulók közül is a legrászorulóbbaknak. 
Az elmúlt évben helyi Egyesületünk nagyon sikeres élelmiszergyűjtést tudhat maga mögött. Az 
Élelmiszerbank jóvoltából két napon keresztül fogadtuk a TESCO – áruházban az adományokat.  
A gyűjtés rendkívül eredményes volt. 1 tonnányi tartós élelmiszerrel támogatták Egyesületünket a 
vásárlók. 
Az önkéntesek között a fogyatékkal élő tagjaink, a szüleik, gimnazisták, egyetemisták, 
pedagógusok egyaránt megtalálhatók voltak. Hatalmas lelkesedéssel vettek részt ebben a nagyszerű 
tevékenységben. Karácsonyra osztottuk ki a rászorulók között. 
 

 
Rendezvényeink, programjaink 

 
Sok korábban elindított rendezvényünk mára már hagyománnyá vált: Anyák napja, Farsang, nyári 
táboroztatás, kirándulások, szakmai konferenciák, szülőklubok, karácsonyi rendezvényünk. 
Az elmúlt pár évben számos olyan rendezvényt tudhatunk magunk mögött, amelyek országosan is 
ismertté tették a helyi egyesületünk nevét. Megismertek bennünket, bekerültünk a köztudatba. 
Pécs város vezetését is sikerült megnyernünk a céljainknak, hiszen látják mennyire elszántan, és 
eltökélten vállaljuk fel ezeknek a hátrányos helyzetű embereknek az ügyét. 
Ennek a munkának volt az eredménye többek között az is, hogy az ÉFOÉSZ Központ által 
megnyert Európa Uniós pályázatban Németország, Hollandia, Románia, Bulgária és Törökország 
mellett Magyarországot a Baranya Megyei Egyesület képviselhette. 
Először mi mehettünk Németországba, majd 2010. november 20 – 24 között pedig Pécsre érkeztek 
ezeknek az országoknak a képviselői. Nagyon készültünk erre, hiszen jó házigazdaként méltó 
módon szerettük volna megvendégelni őket. 
2011. tavasszal pedig Törökországban, Izmirben 5 fogyatékos fiatal képviselte hazánkat. Nagy 
megtiszteltetésként éljük meg ezt a lehetőséget, hiszen nagyon rövid idő alatt sikerült sok évtized 
lemaradásából lefaragnunk. 
Azóta is rendszeresen ott vagyunk minden olyan programon, amely a fogyatékkal élők világát egy 
kicsit közelebb hozza a többségi társadalomhoz. 
 
 
1. Szülőklubok 
 

Melyeket már a vidéki városokban is sikerült beindítottunk. 
Több alakalommal találkozhattak a szülők és az őket érdeklő és érintő témák kerültek 
megbeszélésre, bemutatásra. Ilyenek voltak például: 1.  A fogyatékkal élők szexuális élete. 
2. Az önérvényesítés. 3. Az értelmileg akadályozottak továbbtanulási-, és munkalehetőségei. 
Reményeink szerint Baranya több településén szeretnénk hasonló összejöveteleket szervezni. 
 
 



4 

2. Farsangi mulatság  
 

Mindenki a saját helyi szervezetében vagy intézményében ünnepelte, és a lehetőségeinkhez 
mérten valamennyit anyagilag is támogattuk Kisebb-nagyobb csoportokban látogatták is 
meghívottként egymás rendezvényeit. 
 

   
 
3. Sportnap Pécsváradon 
 

A kisvárosban működő speciális iskola értelmileg akadályozottak tagozata szervezi meg minden 
évben az ÉFOÉSZ - sportnapot, amelyre a megye több más hasonló intézményét is vendégül lát. 
A program megszervezésben az anyagi támogatásunk mellett a fő szervező is Egyesületünk 
Vezetőségének egyik nagyon aktív tagja. 
 

  
         

4. Gyámhivatalok vezetőinek, képviselőinek szervezett konferencia 
 

Rendszeresen szervezünk konferenciákat, amely központi témája mindig a fogyatékos fiatalokat 
nevelő családokat érintő legfontosabb területet öleli fel. 
A fogyatékkal élők önrendelkezésének biztosítása a nemzetközi jognak is egyre fontosabb 
részévé válik. 
Míg a kizáró gondnokság és az ahhoz hasonló megoldások egyre inkább háttérbe szorulnak, a 
kevésbé korlátozó megoldások egyre inkább követelménnyé válnak világviszonylatban is. 
Célunk az volt, hogy az ezen a területen dolgozó megyei szakemberek pontos képet kapjanak a 
Támogatott Döntéshozatal elképzeléséről, kérdéseiről. 
 

5. Gyermeknapi rendezvények 
 

Ezt a napot mindenki a saját intézményében ünnepeli meg. Az Egyesületünk lehetőségeihez 
mérten, anyagi támogatást próbál minden évben nyújtani ahhoz, hogy még emlékezetesebbé 
váljanak ezek a fogyatékkal élő tagjaink számára. 
Egész napos rendezvényeken, kulturális és sportprogramokat kínáltak a szervezők a 
megjelentek számára. 
Kirándulások is szerepeltek a rendezvények között, így azon is részt vehettek a fiatalok közöl. 
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6. Anyák napja 
 

Központilag szervezzük meg. Valamennyi tagunkat és szüleiket meghívtuk erre a 
rendezvényünkre. Műsorral és kis ajándékkal köszöntöttük az édesanyákat és nagymamákat, 
majd megvendégeltünk mindenkit egy kis étellel és üdítővel. 
 

7. Fogyatékkal élők napja a Katolikus Caritas jubileumi hetének keretében 
 

A Pécsi Katolikus Caritas 2010-ben ünnepelte megalakulásának 20 éves évfordulóját. Egy egész 
héten át tartó programsorozatot szervezett. Ennek keretében sok-sok résztvevő a Székesegyház 
előtt felállított színpadon mutathatta meg magát a kultúra, és a sport területén. Egy teljes napon 
át a megyéből számos fogyatékkal élő csoport zenés-táncos műsorral, dzsúdó-bemutatóval, 
verssel, színdarabbal, népi tánccal, moderntánccal és bábozással érkezett. 
Ez volt az első olyan rendezvény, amelyen ekkora hangsúlyt kapott a fogyatékkal élők világa. 
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8. Kiállítás a fogyatékkal élők munkáiból  
 

A fent említett rendezvénysorozat keretén belül kértek fel Bennünket egy olyan a kiállításnak a 
megszervezésére, amelyen az értelmi fogyatékkal élők alkotásaival ismerkedhetett meg a 
szélesebb közönség. A megyében levő intézményeket kerestük meg, és nagy örömünkre sok 
meseszép alkotást láthattunk. Közel 2 hétig voltak megtekinthetők a festmények, faragások, 
nemezelt és batikolt dísztárgyak. 
 

 
 

 
 

9. Nyaraltatás 
 

Már évek óta hagyománnyá vált, hogy megyénk valamelyik gyönyörű helyén látjuk vendégül az 
ország számos helyéről jelentkező fogyatékos fiatalt nevelő családokat. Legutóbb a festői 
szépségű Orfű egy lovas panziója várta a pihenésre, kikapcsolódásra vágyó családokat. Minden 
napra szervezett programot kínáltunk. Megismerhették Pécs, Szigetvár, Mohács, 
nevezetességeit. Kirándultunk Villányba, Harkányban. 
Az elmúlt évben egy pályázat keretében egy csoporttal 7 napot Nagymányokon, egy wellnes -
szállóban töltöttünk el. Felejthetetlen volt ez mindenki számára. 
A fiatalok sok új élménnyel gazdagodtak, új ismereteket szereztek, új ismeretségeket kötöttek. 
A kognitív képességeik fejlesztése mellett a szocializáció területén is sokat kaptak. 
 

10. Táboroztatás Balatonfenyvesen 
 

Minden tanévkezdést megelőzően, az Éltes EGYMI tanulói egyhetes táborozáson vesznek részt. 
Ebben a speciális szakiskolában nagyon sok fiatal tagunk is tanul.  
40 magyar és 10 horvát fiatal tölti együtt ezt az időszakot. Anyagi lehetőségeinkhez mérten 
támogattuk ezt a programot, illetve az előzetes tervezésben is aktív szerepet kaptunk. 
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11. „Mindannyian mások vagyunk…”- kulturális hétvége 
 

Ezzel a rendezvénnyel nem titkoltan az a célunk, hogy meghívjuk magunk közé az ép 
embertársainkat, hogy ismerjék meg a fogyatékkal élők csodálatos világát, amely nem is 
különbözik annyira az övéktől. Lássák azt, hogy a művészetek szinte minden területén milyen 
teljesítményekre is képesek ezek az emberek. Szándékosan nem szerettük volna zárt helyre 
bevinni ezt a rendezvényt, hiszen akkor nagy a valószínűsége, hogy csak „magunk”között 
ünnepelhettünk, szórakozhattunk volna. 
Az első alkalommal Pécs egyik legszebb helyén a Székesegyház előtti Dóm-téren állítottuk fel a 
hatalmas színpadunkat. Fogyatékkal élő és ép csoportok váltották egymást, illetve volt több 
olyan produkció is, amelyben együtt léptek fel. Ez az igazi integráció, azt gondolom!  
 

  
 
Ebben az évben új helyszínen hívtuk magunk közé az épeket. A meseszép Széchenyi-tér volt a 
rendezvényünk helyszíne. 
Rendezvényünk a tavalyinál is hatalmasabb sikert aratott valamennyi korosztály számára a 
sokszínűségével és tartalmával.  Fergeteges hangulatban telt el a 3 nap és minden álmunkat 
felülmúlta az érdeklődés. Az amatőr szereplők mellett számos neves előadó is szívesen vállalta 
a fellépést. 
Többek között ismét itt volt Somló Tamás, aki a magyar rockzene egyik legnagyobb 
egyénisége, aki nagy örömmel vállalta, hogy együtt lép fel egy dal erejéig a fogyatékos 
fiataljainkkal. 
Szombaton egész nap egy II. világháborús Amerikai Hadiemlékeket Ápoló Katonai Alakulattal 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők. 
Vasárnap este pedig a háromnapos program zárásaként a szintén hozzánk „hazajáró” Irigy 
Hónaljmirigy koronázta meg a rendezvényt, szokásos fantasztikus hangulatú fellépésükkel, ahol 
együtt énekeltek a fogyatékos fiataljainkkal. 
Több más fogyatékos szervezet is bemutatkozott egy –egy standon, bemutatva tevékenységüket, 
munkájukat. 
 
Mindenki megtalálhatta az érdeklődésének megfelelő programot, hiszen nagyon gazdag és 
változatos programot állítottunk össze a három napra. 
Bízunk abban, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagodnak azok, akik részt vettek a 
programokon. 
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A nagy sikerről számtalan tudósítás készült, amelyek az interneten és a honlapunkon is láthatok. 
 

   

   

   

 

 
12. Tubes-Nap  
 

Pécs városának az egyik legnagyobb rendezvénye a Tubes-nap, amelyet ötödik alkalommal 
rendeztek meg. Évek óta ezzel a programmal emlékeznek arra a civil összefogásra, amely 
megakadályozta, hogy NATO lokátor épüljön a Pécsett. A Tubes-nap egyre több embert vonz, 
most már valódi családi programmá vált. 
“Egyek vagyunk” – ez volt a mottója az idei, rendhagyó, jubileumi Tubes-napnak. Az 
esélyegyenlőség jegyében, az épek és fogyatékkal élők együtt ünnepelhetnek április 13-án, 
ezúttal a Kossuth téren, Pécs egyik legfrekventáltabb helyén. A cél az volt, hogy Pécs, ami 
2012-ben elnyerte a Hozzáférhető Város címet, még élhetőbbé váljon mindenki számára. 
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Ebben az évben a fogyatékkal élők köré szerveződött ez a jeles nap. Már az előkészületekbe is 
aktívan bevonták az Egyesületünket, és számítottak a segítségünkre. A lebonyolításban is 
megmutathattuk, hogy milyen tevékenységet végzünk, milyen eredmények vannak már a 
hátunk mögött, illetve milyen célokat szeretnénk még megvalósítani. Saját standoknál nyílt 
lehetőség a személyes találkozásra, illetve a konzultációkra az egyesületünk iránt 
érdeklődőkkel. Emellett a tagjaink által készített alkotások kerültek kiáll ításra egy közös 
sátorban. A Tubes-napon több ismert pécsi személyiség feltűnt, akik egy-egy szervezet 
mentoraként vállalták azt, hogy a nagyszínpadon történő bemutatkozásban segítségünkre 
lesznek. Nagy örömünkre, Beck Zoltán, a 30y énekese nagy lelkesedéssel vállalta ez a 
feladatot. A rendezvény háziasszonya Weisz Fanni volt. .  
 

 
 

 
13. Joulupukki, a Lappföld-i Mikulás járt nálunk 
 

Az Egyesületünknek sikerült egyedülálló módon többször is meghívni az „igazi” Mikulást.  
Az város speciális iskolája, az Éltes EGYMI adta a helyszínt, ahol a találkozhattak a vendéggel. 
A fiatalok műsorral kedveskedtek, cserében pedig az Egyesületünk nevében mindenkit 
megajándékozott a Finnországból érkezett Mikulás. 
 

  
 
14. Karácsonyi délutánunk 
 

Hagyományainkhoz híven valamennyi tagunkat megvendégeltük ennek a kedves ünnepnek a 
keretében. Műsorszámokkal kedveskedtek az intézményekben tanuló gyerekek a 
megjelenteknek, majd valamennyi tagunk karácsonyi ajándékot kapott az Egyesületünktől. 
Zárásként hangulatos beszélgetés keretében vendégeltük meg egy kis ennivalóval és üdítővel a 
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tagjainkat. Nagy élményt jelent ez valamennyiünk számára, hiszen sok tagunk csak itt élheti át 
ennek az ünnepnek a varázsát. 

 

 
 

 
 

 
Terveink 

 
Szervezetünk egy komplex szolgáltatás kiépítése mellett, a meglévők további fejlesztését kívánja 
végrehajtani. 
Az összes kiírt pályázaton jelen vagyunk. Nagy alapossággal készítjük el ezeket, amelyek 
tartalmában is kiemelkedő színvonalúak. Sajnos a tapasztalataink és a tények is azt mutatják, hogy a 
pályázati rendszerünk azoknak kedvez, akik már ismertek, és közéjük bekerülni szinte lehetetlen. 
Az állami támogatások szintén elérhetetlenek a megyei szervezetek számára, a Központ által 
megkapott pénzek pedig csak töredékében jutnak el a megfelelő helyre. 
Így ahhoz, hogy az elképzeléseinket megvalósíthassuk, szponzorokat keresünk. 
A terveinkkel olyan területeket akarunk lefedni, ahol nagy hiátusok mutatkoznak. 
Szeretnék a fogyatékos embert nevelő családoknak megkönnyíteni mindennapjait. Nekik gyakorta 
olyan gondokkal kell megküzdeniük, amelyekről elképzelésük sincs az ép családoknak, hogy 
problémaként felmerülhet, hiszen számukra rutinnak tűnik. 
 
Munka-rehabilitációs foglalkoztatás 

30 fő értelmileg akadályozott személy foglalkoztatását kívánjuk megvalósítani. A város speciális 
iskolájával, az Éltes EGYMI-vel együttműködve, az onnan kikerülő szakiskolát elvégzőknek (is) 
szeretnénk munkát adni. Új lehetőségeket biztosítva az eddig meg lévők mellett. 
Az ehhez szükséges infrastruktúra megteremtéshez Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától 
szóbeli ígérettel bírunk. 
Az ingatlan kérelmet az őszi közgyűlésen tárgyalják. 
Az induláshoz szükséges minimális összeg: 2500 e Ft. 
Fenntarthatóság: Fogyatékos alapellátási normatíva, munka-rehabilitciós normatíva. 
 
Segítő szolgáltatások 

A családban maradást elősegítendő, a szülők kikapcsolódása, hivatalos ügyeik intézése idejére házi 
gondozási formában a saját otthonukban kívánjuk a felügyeletet biztosítani - akár 1-2 órai 
időtartamban is - szakképzett gondozók segítségével. Ezzel is csökkentve a családok társadalmi 
kirekesztettség érzését. Családi napközi mellett az országban másutt nagyon jól működő „Fecske 
program” amelyet a szakminisztérium is támogat. Ennek keretében szükség esetén, a hétvégeken is 
lehetőség lenne a fogyatékkal élők szakszerű felügyeletének megoldására. 
A házi beteggondozás azoknak nyújt segítséget, akik otthonukban szeretnének ezt igényelni. Ebben 
nagy szerepet juttatnánk azoknak a tanulásban akadályozott fiataloknak, akik segítség mellett 
képesek ebben munkát vállalni. 
A fenntarthatóságot a továbbiakban a pályázati úton igényelhető normatív támogatási 
lehetőségekkel kívánjuk megoldani. 
Az induláshoz szükséges minimális összeg: 1500 e Ft. 
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Önálló foglalkoztatóként való megjelenés 

Tervünk, olyan fogyatékkal élő fiatalok képzése, és foglalkoztatása, akik alkalmasak egy nyomtató, 
fénymásoló szalon működtetésére. A vállalkozás szervezetünk részegységeként működne 
vállalkozási tevékenység keretében. Cél az, hogy a fiatalok „önálló” munkát végezhessenek állandó 
felügyelet mellett. Bízunk benne, hogy ez a vállalkozás rentábilisan működhet, ezáltal biztosítva 8-
10 személy részére munkalehetőséget, megélhetést, nyugdíjalapot. 
Minimális indulási tőke: 4.000 e Ft. 
 
Családi lakóotthon létrehozása 

Az elsődleges nagy célunk egy olyan rehabilitációs lakóotthon létrehozása, ahol a szülő és a 
fogyatékkal élő gyermeke együtt költözne be, és élhetne. A szülő számára is megnyugtató lenne az 
a tudat, hogy halála után, a megszokott és jól ismert környezetben marad a gyermeke. Fogyatékos 
gyereket nevelő szülő egyik legnagyobb és sokszor ki nem mondott gondja és problémája, hogy mi 
is lesz majd, ha… 
Az otthonban munkarehabilitációs foglalkoztatás keretében a fogyatékos fiatal, illetve a ár 
nyugdíjas szülő az otthon önellátásban, kézműves termékek készítésével segítené az otthon 
fenntartását. A szülők elvesztése sok esetben egy nagy szociális otthonba való bekerüléskor akkora 
törést okoz a fogyatékos személynek, hogy ezt a változást csak rövid ideig éli túl. 
Több vidéki Önkormányzattal jelenleg is tárgyalásban vagyunk a megvalósítás érdekében, az 
infrastruktúra megteremtéséhez 
Minimális induló tőke: (ingatlan felújítás, engedélyeztetés) 6.000 e Ft 
Fenntarthatóság: normatíva + önellátás 
 
Jogi-, pszichológiai szolgáltatás 

Az eddig már kiépített szolgáltatásaink (jogi-, pszichológiai-) mellett újabb speciális terápiás 
foglalkozásokkal (mozgás-, zene-, művészeti-, lovasterápia) szeretnénk kibővíteni. 
Drog-prevenció az értelmi fogyatékosok körében is elengedhetetlenné válik. Az ügyintézés 
területére is bővítjük a szolgáltatásainkat. 
 
Rendezvények, konferenciák 

Az évről-évre ismétlődő programokat folytatni kívánjuk, nagyon fontosnak érezzük a társadalmi 
integrációt a kultúra területén is. Ezek közül legfontosabb a 2012-ben már harmadszor 
megszerezendő „Mindannyian mások vagyunk…” integrációs, kulturális hétvége Pécsett a 
Sétatéren. Jövőre is az ideihez hasonló színvonalú programot szeretnénk összeállítani. A három 
napos rendezvény minimális költsége: 2.000 e Ft. 
A szponzorok támogatásának függvényében tudunk előadókat felkérni a rendezvényen aló 
fellépésre. Már nagyon nehéz olyan, előadót találni, aki teljesen ingyen lép fel, de a idei évben is 
szokásos fellépti díjak töredékét kellett kifizetnünk, ezért is tudtunk ilyen neves vendégeket 
felvonultatni rendezvényünkön. 
 
Képzések 

Képzések keretében ismerkedhetnének meg olyan szakmákkal a fiatalok, amelyeket az ő 
képességeik mellett is képesek megtanulni, illetve utána munkát vállalni. Sok lehetőség van, de 
eddig kiaknázatlan maradt az gondoljuk. Ebben partnernek bizonyul a PTE, az ÉFOÉSZ Országos 
Központja, a Munkaügyi Központ és más egyéb szervezetek is. 
Elsődleges szerepet szeretnénk felvállalni, az infó-kommunikációs akadálymentesítés területén. 
Fontos, hogy ne csak a mozgássérültek esetében történjen meg ez, hanem azok életét is könnyítsük 
meg, akiknek ezen a területen van komoly gondjuk és sajnos csak nagyon kevesek gondolnak arra, 
hogy lehetne és kellene is orvosolni ezt. 
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A hivatalokban, közszolgálati helyeken a „Könnyen érthető”  módszerrel is lehetne tájékoztatni az 
embereket. 
Sok megértési nehézséggel küzdő ember van az értelmi sérülteken kívül is, hiszen pl. a külföldiek, a 
funkcionális analfabéták szintén nehezen tájékozódnak a jelenlegi kiírásokban. Ezt a módszert a 
siketek is nagyon szívesen használják már. 
Akár akkreditált képzéseket is tartunk hivatalokban dolgozó ügyfélszolgálatosoknak, illetve a 
szóróanyagok, szakmai grafikai anyagok elkészítését is vállaljuk. 
Szeretnénk lehozni Pécsre az „ Irodai asszisztens” képzést, amelyben az értelmi fogyatékkal élők 
közül majd azok találhatnának hivatalokban, egyéb más intézményekben munkát, akik képességeik 
alapján elvégezték ezt a tanfolyamot. 
 

Adataink: 

Elnök: Bali Boglárka 
Levelezési cím: 7633 Pécs, Páfrány u. 29/A 

Email: bmiefoesz@gmail.com 
Bankszámla: OTP Bank: 11731001-20136899 

Adószáma: 1 8326536-1-02 
 
Kutatások 

Szeretnénk egy olyan kutatást elvégezni Baranya megyében, hogy mennyi az értelmi 
fogyatékossággal élők száma. Sehol nem találni pontos adatot erről. Ebben a PTE munkatársainak 
és hallgatóinak a segítségére is számíthatunk.  
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A munkánk legfontosabb területeit, eddig elért eredményeinket kívántuk ezzel a rövid összefoglaló 
anyaggal bemutatni az Ön számára. Bővebben a honlapunkon ismerhet meg Bennünket! 
Nagyon bízom abban, hogy sikerült a munkánk iránt az érdeklődést felkeltenem annyira, hogy a 
lehetőségeihez mérten számíthatunk a támogatására, hogy megkönnyítsük azoknak az 
embertársainknak az életét, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz élethelyzetbe. 
 
 
Tisztelettel megköszönöm türelmét és a figyelmét! 
 
 
 
 Bali Boglárka 
 elnök 


