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Az alapítvány célja a Dél-alföldi régió és a Duna-Körös-MarosTisza Eurorégió gyermek- és ifjúsági kezdeményezéseit,
segíteni és támogatni mindazokat, akik ezért munkálkodnak.
Célja jobbítani a gyermekek és fiatalok életminőségét, mentálhigiénés és pszichés egészségét, esélyegyenlőségét;
kialakítani az érdekképviselet és az önérvényesítés formáit.
Az Alapítvány tevékenyen – oktatói és programrendezői szinten egyaránt – kapcsolódik a közhasznú tevékenységi körébe
illő kezdeményezésekhez, programokhoz és akciókhoz.
Célunk egy olyan fejlődési út kialakítása, amely egyszerre figyelemmel van a környezet eltartóképességére, a társadalom
jólétére és a gazdaság erősítésére, úgy, hogy a célcsoport
boldogulása ne menjen az utánunk jövő nemzedékek
életkörülményeinek rovására. Az Alapítvány elő kívánja segíteni
a Dél-alföldi régió és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió közoktatási és felsőoktatási intézményeinek valamint az értük
munkálkodó szakmai érdekvédelmi szervezetek munkáját, támogatja azok működését. Az Alapítvány kiemelten támogatja az
oktatók és hallgatók magas szintű szakmai és tanulmányi
munkáját valamint az oktatás a Bolognai folyamatnak megfelelő
színvonalas fejlesztését és korszerűsítését
A szervezet az alapító okiratban nevesített feladatai
elvégzésénél célul tűzte ki az egyéni támogatást és fejlesztésfejlesztést, mely:
• a szociálisan és gazdaságilag hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének növelése,
• az aktív állampolgári részvétel elősegítése,
• az Európai polgári szerep erősítése,
• az egyéni kezdeményezések támogatás,
• egyéni és közösségi kompetenciafejlesztés a nemformális pedagógia eszközeivel,

A szervezet a munkája során teret ad az informális ifjúsági
csoportok szerveződésének illetve elősegíti az ifjúsági csoportokhoz, kezdeményezésekhez történő csatlakozást. A szervezet tevékenyen egyéni és csoportos szinten is
kiemelten foglalkozik a társas valamint a vezetői és a zenei
tehetségek felkarolásával, segítésével és mentorálasával.
A szervezet a megalakulása óta képzéseket és programokat
szervez a tehetséges fiatalok több korcsoportja számára, informális csoport és ifjúsági szervezetté válásához programok
szervezéséhez, egyéni kezdeményezések elvégzéséhez és
kivitelezéséhez szakmai segítséget nyújt – a célok érdekében
a szervezet szoros kapcsolatot hozott létre helyi és regionális
oktatási intézményekkel és ifjúsági civil szervezetekkel.
A prevenciós és egészségfejlesztési valamint szemléltetés
tevékenységek mellett a szervezet a célcsoportja számára állandó szolgáltatásként pályaorientációs tevékenységek végez
a nemformális, tapasztalati tanulás módszerével - segíti a
résztvevő fiatalok felnőtté válásában, önbizalmuk, kommunikációs készségük fejlesztésében és a saját képességeik
melyebb megismerésében.
Fontosnak tartjuk, hogy az egészséges emberek képesek
legyenek tolerálni a fogyatékkal élő társaikat. A programsorozat közvélemény formáló programnak szánjuk, hogy
a fogyatékossággal élő emberekkel való találkozásokkal,
közös programokkal oldja az előítéleteket. A sérült embereket közelebb hozzuk az épekhez, ezáltal is az elfogadást erősítve a társadalom tagjaiban. Nagyon fontos,
hogy a program fogyatékkal élő résztvevői ne érezzék
magukat hátrányos helyzetben. Csapatmunka, önbizalom, esélyegyenlőség: Ennek a programnak célja még az
is, hogy egy olyan integrált eseményt valósítson meg,
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• szakmai tapasztalatszerzés: belföldön gyakornokprogramok és önkéntes munka, külföldön az Európai
Önkéntes Szolgálat (EVS) segítségével.
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amelyben fogyatékos és ép ember együtt dolgozhat,
együtt működhet, együtt alkothat, ezáltal érezve meg az
együttmunkálkodás érzését és annak örömét.
Alkotni, valamit létrehozni, másokkal együtt lenni a fogyatékkal élő emberek számára is ugyanolyan fontos.

A program alapgondolata
A pályázatban megjelölt célcsoport a fogyatékkal élő személy
számára a tehetséggondozásban való részvétel azért fontos,
mert fejleszti a személyiséget, önbizalmat adhat, hogy
valamiben „ő is jó legyen”. Az adott célcsoportnál ez konkrétan sport és a művészeti tevékenységek végzésében tud körvonalazódni, amit már óvodás vagy kisiskolás korban célszerű
elkezdeni. A tehetséggondozással, képességek és készségek
fejlesztésével, a fogyatékkal élő emberek személyközi és a
társas kapcsolataik valamint a kommunikációs készségeik is
kiemelten fejleszthetők.
A fogyatékos gyermekek fejlesztésében különösen nagy
jelentősége van a sportnak, a mozgásfejlesztésnek. A
sportolás, a versengés, az eredmények értékelése a szűkebb
és a tágabb környezet által, a sikerélmény elősegíti a testi, az
idegrendszeri fejlődést, és kedvezően hat a sérült fiatalok
személyiségének fejlődésére, az önismeretre, az önértékelésre.
Mozgással, sporttal jelentősen javíthatók a fogyatékosok
életesélyei, mivel számos képesség terápiás fejlesztésének
alapja a különböző finommozgások megfelelő szintre hozása,
koordináltsága.
A program során a célcsoport körében a mozgásos programoknál sporttevékenységek kapcsán nem feltétlenül a
versenysport értendő, bármilyen típusú (atlétika, bocca,
csörgőlabda stb.) sport alkalmas arra, hogy a fogyatékkal élő em-

A program nagy hangsúlyt fektet a kreativitás fejlesztésére,
ahol is a program keretében különböző kézműves foglalkozásokat tartanánk, hogy az ép és fogyatékos emberek az együttlét, az együtt alkotás örömét élhessék át. Rendezvényünkkel
igyekszünk elérni azt, hogy a sérült fiataloknak lehetőségük
legyen a képességeik megmutatására, valamint egészséges
kikapcsolódásra. Reményeink szerint e program hozzájárulhat ahhoz is, hogy a társadalom gondolkodása formálódjon,
a fogyatékos emberekkel szemben kevesebb előítélet, legyen
tapasztalható.
A programok alatt a résztvevők szabályokhoz alkalmazkodnak, türelmet tanulnak – egyformán érik őket kudarcok és sikerélmények egyaránt, ami szintén elősegíti az egyéni
fejlődésüket. A programokon keresztül megismerik mi az a
csapatmunka, egymásrautaltság és a versenyszellem.

A program tartalma
A program célja, hogy a fogyatékos gyerekek elfogadottságának
növelése érdekében olyan integrált tehetségsegítő, oktatási és
nem formális nevelési célú események szervezése ahol a fogyatékos emberek pozitív társadalmi szerepekben, önálló, autonóm személyiségként mutathatják meg magukat.
A program során a fogyatékkal élő és az egészséges fiatalok
együtt szórakozhatnak - rövid időre elfeledhetik a mindennapok
megpróbáltatásait. A program lényegét mindenképpen úgy
kívánjuk megközelíteni, hogy az egészséges résztvevők ne
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berek hasznosan töltsék el a szabadidejüket, a képességüknek,
fogyatékosságuknak megfelelő mozgásformát választva az
egészséges életmódra törekedjenek, másokat motiváljanak és
sikeresek legyenek az adott tevékenységben. A spottal a
fejlesztendő cél a társas együttélés fejlesztése, a szocializáció, az
önállóság és önbizalom.
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„betegnek” tartsák a programban résztvevő partnereiket, tehát
nem a betegség oldaláról kerül megközelítésre a probléma,
hanem a lehetőségek és az esélyegyenlőség kimeríthetetlen
tárháza felől. A program során szorgalmazzuk a szoros
együttműködést vegyes csapatokkal (hallássérült, mozgássérült,
látássérült, egészséges személy) összeállítása által, így elérhető
az a lehetőség, hogy mindenki a maga versenyszámában
fontosnak és legfőképpen eredményesnek érezze majd magát.
A fogyatékos gyermekek fejlesztésében különösen nagy
jelentősége van a sportnak, a mozgásfejlesztésnek. A sportolás,
a versengés, az eredmények értékelése a szűkebb és a tágabb
környezet által, a sikerélmény elősegíti a testi, az idegrendszeri
fejlődést, és kedvezően hat a sérült fiatalok személyiségének
fejlődésére, az önismeretre, az önértékelésre. Mozgással, sporttal
jelentősen javíthatók a fogyatékosok életesélyei, mivel számos
képesség terápiás fejlesztésének alapja a különböző finommozgások megfelelő szintre hozása, koordináltsága.
A program nagy hangsúlyt fektet a kreativitás fejlesztésére, ahol
is a program keretében különböző kézműves foglalkozásokat
tartanánk, hogy az ép és fogyatékos emberek az együttlét, az
együtt alkotás örömét élhessék át. Rendezvényünkkel igyekszünk elérni azt, hogy a sérült fiataloknak lehetőségük legyen a
képességeik megmutatására, valamint egészséges kikapcsolódásra. Reményeink szerint e program hozzájárulhat ahhoz
is, hogy a társadalom gondolkodása formálódjon, a fogyatékos
emberekkel szemben kevesebb előítélet, legyen tapasztalható.
A program során alkalmazott metodikai módszerek
• csapatverseny, csapatalkotás
• rekreáció, animáció
• szituációs gyakorlatok
• zárt csoportos és kiscsoport foglalkozások
• kreatív készségfejlesztés

A PROGRAMOOKRA MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
SOK SZERETETTEL VÁRUNK!
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A programsorán a résztvevők a következő készségeket tudják
fejleszteni:
• tolerancia
• önismeret
• beszédképesség, kommunikáció
• kapcsolatteremtés
• nyitottság
• csapatmunka
• vezetői stílusok megismerése
• új sportok megtanulása
• beleérző képesség, beleélő képesség
• együttműködés
• kultúrák közötti kapcsolat
• probléma megoldás
• türelmesség
• rugalmasság

A programot támogatta

www.tehetsegprogram.hu

Szakmai együttműködő partnerünk

www.jgypk.hu

