2. sz. melléklet
CIVIL ALAP 2016. 2. Kultúrák közötti párbeszéd erősítéséhez kapcsolódó programok támogatása (a kisebbségi kultúrák megismertetése a
többségi társadalom tagjaival népszerűsítő rendezvények keretei között)
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Egyesületünk fő tevékenységi körébe vette a női jogok
védelmét, női identitás elősegítését, hátrányos helyzetű
Bódvalenkei freskófalu látogatása.
2016.06.06. gyerekek, nagycsaládosok testi-lelki fejlődésének
Kapcsolatfelvétel az ottani művészekkel lakókkal.
2016.10.20.
segítését, valamint az egészséges életmóddal kapcsolatos
prevenció és kampányok szervezését.

Célunk egy olyan képzés megvalósítása, melyben
a résztvevők egyszerre szerezhetnek saját élményt
pl. a látás hiányáról, illetve szembesülhetnek a
fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos
személyes meggyőződéseikkel, esetleges téves
vélekedéseikkel, a legfontosabb társadalmi
tabukkal. Megismerkedhetnek a segítés helyes
technikáival, miközben a fogyatékossággal élő
emberekkel kapcsolatos tájékozottságuk is
elmélyül.
A képzés sajátossága, hogy egyszerre nyújt a
Az Alapítvány 1990-ben jött létre. Az alakulás célja,a
résztvevőknek segítséget a konkrét kérdéseik
működési területén élő vakok és gyengénlátók
Látásnélküli
2016.04.01. megválaszolásában, és ezzel párhuzamosan adja esélyegyenlőségének elősegítése,foglalkoztatásának és
Világ Alapítvány
2016.12.15.
meg a lehetőséget a "más" emberek
oktatásának előmozdítása, művelődésének és
megismerésére, hiedelmeik, félelmeik
rehabilitációjának támogatása.
leküzdésére. Képzésünk során azt kívánjuk
bemutatni, mennyire keskeny mezsgye választja el
a "látókat" a látássérültektől, az értelmi
fogyatékosokat az ép értelműektől, stb. Segítséget
kívánunk adni annak megértéséhez, hogy a
fogyatékosság is egy nehézség, aminek hordozása
nem teszi mássá viselőjét. Ember marad, aki tud
küzdeni, alkalmazkodni, örülni és sírni, mint bárki
más, aki kevésbé látható problémával teszi
ugyanezt.
A projekt elsődleges célja a fehérbot nemzetközi
Az Egyesület 2003-ban alakult. Tagjai sorába azok a
napja (október 15) alkalmából, egy olyan a
budapesti ?Láthatatlan kiállításhoz? hasonló
látássérültek léphetnek, akik legalább 67 %-os
kiállítás létrehozása és 10 napos üzemeltetése,
látáskárosodással rendelkeznek. Taglétszámunk kb. 1.500
Látássérültek
amely bemutatja egy vak ember mindennapjait a fő.
Észak-alföldi
reggeli készülődéstől a munkába való eljutáson át Elsősorban tagjainknak érdekvédelmét és képviseletét
2016.04.01. Regionális
2016.12.15.
a nap végi hazaérkezésen keresztül a látássérültek valamint életviteli nehézségeikkel kapcsolatos ügyeik
Egyesülete
intézését látjuk el. Szolgáltatásaink hatékonyabb
segédeszközeinek megismeréséig úgy, hogy
közben a látogató teljesen sötétben jár, nem lát
szervezése érdekében hat térségben körzeti csoportokat
semmit, tehát megtapasztalhatja azokat a
működtetünk. (Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Egyek,
nehézségeket amelyekkel a vak embernek
Hajdúszoboszló, Hosszúpályi, Püspökladány)
mindennap meg kell küzdenie.

Oldal 1

Teljes
költség

Igényelt
támogatás

Aláíró
személy

Elérhetősége

Jav.
TelefonMegítélt
Támogaszáma
támogatás
tás

214000

Havasi
4032 Debrecen
107000 Andrea
Tarján u. 69
30/455-9815

300000

150000

Czeglédi
Lászlóné

4225 Debrecen
Tócós u 43/A

350000

175000

Dr. Nagy
Sándor

+36
4025 Debrecen
52/412Külsővásártér 16.
773

864 000

432000

30/2020030

+36
(52)412773

