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Második alkalommal rendezte meg fesztiválját Debrecenben
a Hajdú–Bihar Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége,
melynek során lehetőség nyílt arra, hogy a halmozottan sérült
gyerekek és fiatalok a mindennapos tevékenységük során kapcsolatokat alakíthassanak ki és tarthassanak fenn társaikkal.
A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásából megvalósult
rendezvény célja, hogy elősegítse a résztvevőknek önellátásuk
fejlesztését. A részletekről Dombiné Erdős Mónika, a szövetség elnöke beszélt.
R.: Mikor és milyen indíttatásból alakult a szövetség?
E.M.: 2003-ban alakult a Hajdú–Bihar Megyei Fogyatékos
Sportolók Szövetsége. Célunk, hogy összefogjuk a megye
területén a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit, összehangoljuk az őket segítő és ellátó szervezetek munkáját. Továbbá fontosnak tartjuk, hogy az országos szövetségek és az
önkormányzat által megfogalmazott sportszakmai feladatok
megyei szinten megvalósuljanak, elősegítve ezzel a fogyatékos emberek életének kiteljesedését, fizikai és szellemi egészségének javulását, társadalmi integrációját.
R.: Milyen célból pályáztak? Mire használták fel a támogatást?
E.M.: Több mint 10 éve ismerkedtünk meg, német oktatók
szervezésében, az életminőség javító táborokkal. Kezdetben a megyében, majd országos szinten is mozgássérült, kerekesszékben élő gyerekek és fiatalok, valamint halmozottan sérült gyerekek és családtagjaik számára szerveztünk
táborokat. A program célkitűzése a halmozottan fogyatékos
gyerekek és fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása, társadalmi integrációjának elősegítése. A rendszeres sporttal közösséget teremtünk az ép és fogyatékos fiatalok, felnőttek
között. A támogatás lehetőséget adott olyan, különböző

sporttal kapcsolatos programok, szabadidős rendezvények
szervezésére, melyekben a fogyatékkal élők is aktívan részt
vehettek.
R.: Miért volt fontos, mi volt a célja a megrendezett fesztiválnak?
E.M.: A program közvetlen célkitűzése, hogy a „fogyatékos
gyermek szülővel együtt” szemlélet jegyében számos színes
és hasznos programmal segítsük a halmozottan hátrányos
helyzetű családok mindennapi életét. Cél, hogy a programba bekapcsolódó családok, életvitelükben képesek legyenek
a saját körülményeiket úgy kialakítani, hogy azok a lehető
legteljesebb mértékben megfeleljenek az integrált közösség
feltételeinek. A fesztivállal lehetőséget kínáltunk az ép és a
fogyatékkal élő emberek közötti párbeszédre, így a fiatalok
könnyebben megtanulják elfogadni és kezelni a másságot. A
rendezvény során pedig kapcsolatok, akár barátságok is szövődhetnek. Kincskereső programjaink azokat a fogyatékos
tanulókat segítik, akik a szakembereink által történő tehetségük felfedezését követően vállalják azt a nehéz utat, melyen
–ép társaikhoz hasonlóan– eljuthatnak a speciális világjátékokra, illetve a Paralimpiára.
További sikeres működést kívánunk a Szövetségnek!
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