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Tájékoztató a „Beszéljünk nyíltan a fogyatékosságról! – értékformálás segítőkutyák
bevonásával” című projektünkről
Az érzékenyítő programunk célja segítőkutyák
bevonásával
a
sérültek
mindennapjainak
bemutatása, az ép gyerekek és felnőttek
szemléletformálása,
valamint
szociális
készségének
fejlesztése
(pl.
elfogadás,
segítőkészség, empátia, együttműködő készség), a
fogyatékosok integrációjának elősegítése.
Saját élményeken keresztül mutatjuk be, hogy…
 mit jelent az akadálymentesítés mozgás-,
hallás- és látássérültek számára,
 milyen segédeszközöket használnak a különböző fogyatékossággal élők,
 hogyan tudnak mások segítséget nyújtani számukra,
 miben különböznek, illetve miben egyeznek a sérüléstípusok,
 segítőkutyáik hogyan könnyítik meg az életüket,
 végül a legfontosabb tanulság: a sérülések ellenére az épekkel együtt közös világban,
társadalomban élünk.
Az egyes tevékenységek bemutatása
1. Óvodai tudatformáló tevékenység
Különböző sérüléssel élő gazdák és segítőkutyáik
látogatását valósítjuk meg óvodai csoportokban. Az
óvodai tevékenység célja nem csak a fogyatékosok
integrációjának elősegítése, hanem az ép
kisgyermekek
szociális
kompetenciájának
fejlesztése is.




Hangsúlyos elemek:
 interaktív segítőkutya-bemutató,
 milyen sportot tudnak játszani gazdák és
kutyák együtt (pl. agility, frizbi, labdaterelés),
érdekes trükkök mutatása a kutyákkal együtt (pl. pacsi, forgás, tolatás, hangadás kézjelre),
játékos élményfoglalkozás: kutyasimogatás, etetés, sétáltatás (pl. hogyan kell egy
segítőkutyához viszonyulni), játékelrejtés és -keresés.

2. Iskolai tudatformáló tevékenység
Előadóink közös ismeretterjesztő foglalkozás
keretein belül hozzájárulnak a fogyatékos
emberek elfogadtatásához, esélyegyenlőségének
elősegítéséhez. A program keretén belül
különböző sérüléssel élő gazdák és segítőkutyáik
látogatását valósítjuk meg tanintézményekben, és
ezen foglalkozások során többféle sérüléstípussal
ismertetjük meg a diákokat és az érdeklődőket.
Törekszünk a változatosságra, és a különböző
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igények figyelembevételére: a speciális tanórák módszerei között szerepelnek interaktív és
szituációs játékok, kiscsoportos megbeszélések, segédeszközök kipróbálásának lehetősége, közös
csapatépítő foglalkozás egy-egy négylábú „játékvezetővel” (pl. paragility akadálypálya), valamint
egy rövid segítőkutya-bemutatót is láthatnak a tanulók.
3. Munkahelyi tudatformáló tevékenység
A munkahelyi tudatformáló tevékenységünk
elsődleges célja a fogyatékossággal élő
személyek
lehetséges
munkatársainak
érzékenyítése, befogadó-készségük fejlesztése
és a sérült személyek foglalkoztatási esélyének
növelése, a hátrányos megkülönböztetés
csökkenése. A saját élményeken alapuló
tréningen megismertetjük a résztvevőket a
látás-, hallás- és mozgássérültek alapvető
lehetőségeivel,
az
alapsegédeszközök
alkalmazhatóságával. Az előadók személyes
élethelyzeteikkel jelzik, hogy sérüléssel is
lehet tartalmas munkát végezni, illetve azt,
hogyan lehet még hatékonyabban figyelembe
venni az adott munkahely sérült, potenciális ügyfelek és partnerei speciális igényeit. A tréning
során a segítőkutyák bevonásával biztosítjuk a pozitív befogadó hozzáállást.
4. Videó-program
A programok egyedi megvalósításáról mindenkinek szóló, valamint a siketek és nagyothallók
számára akadálymentes, feliratos kisfilmet készítünk.
A személyes találkozásig is köszönjük a figyelmét!

A projektünk támogatói:
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