Regisztrációs szám:
………….………………………………………
A Wekerle Sándor Alapkezelő tölti ki!

Tevékenység rövid leírása
TÁRsadalmi Szolidaritás programhoz
(Minimum 1 oldal)
Mikor, hol, mit végeznek feladatként, hányan?
A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell az önkéntes tevékenységre való felkészülést (legfeljeb5
óra), magát a tevékenységet (legalább 20 óra) és a tevékenység értékelését (legfeljebb 5 óra).

Felkészülési időszak:
•

Szabadidős és sportprogramok összegyűjtése, vállalások szétosztása: 1 óra
Felelős: Kiss Csilla
• Érzékenyítő program a LÁSS Egyesület szervezésében, a Láss a sötétben!
programterv alapján: 2 óra
Felelős: Gombás Judit látássérült felnőtt, a LÁSS egyesület elnöke
• Beszélgetés a szakmai mentortanárral a Vakok Iskolájának életéről és diákjairól,
felkészítés az integrációs programra: 2 óra
Felelős: Brumbauer Magdolna szakmai mentortanár, Vakok Iskolája integrációs
vezetője, tiflopedagógus

Tevékenységek:
Diákjaink különböző szabadidősportos programokra hívják és elkísérik vak társaikat, velük
együtt sportolnak, szabadidős tevékenységeket végeznek.
A programok összesen 4 intézmény/civil szervezet közös rendezvényei.
A diákok a következő feladatok, programok között válogathatnak:
• Vak diákok korcsolyáztatása a LÁSS Egyesülettel együttműködve
február 23. délután/kora este, HUNGEXPO korcsolyapálya, kíséréssel együtt 4 óra, 10
fő
• Vak diákok korcsolyáztatása a Neumann SZKI szervezésében (meghívjuk a LÁSS
tagjait is)
márc. 18, délután Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Jégcsarnoka,
kíséréssel együtt 5 óra, 15 fő
• Vak diákok elkísérése a LÁSS Egyesület rendezvényére, közös falmászás
márc. 1. és márc. 29. Rendőrség falmászó terme (gyakorlatozási terep) XII. ker.
alkalmanként 6 fő 4 óra
• Tandembiciklizés a VDSE-vel közös szervezésben. Diákjaink a vak gyermekekkel
közösen tandemeznek, elöl kormányoznak
hétköznap 4 alkalommal (időpontot a VDSE jelöli ki), Városliget, 3 óra, alkalmanként
5 fő. A program vezetője: Benedek Richárd, a VDSE elnöke
• Tandemtúra hétvégenként a VDSE szervezésében 3 fő/túra
1 napos túra a Velencei-tóra
2 napos túra a Balatonra / Tisza-tóra / Szlovákiába
Túravezető: Benedek Richárd, a VDSE elnöke
• Bringó-hintózás a Margitszigeten. Neumann-szervezés. Feladatuk: kísérés, és a vakok
irányítása. Fontos szempont, hogy a vak gyerekek is kapjanak kihívást, ők is
vezethessenek pár percig bringó-hintót, diákjainknak kell rájuk odafigyelni, irányítani.
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•
•
•

ápr. 11. Margitsziget, 10 fő, 4 óra
Lovaglás, íjászkodás, látogatás egy farmra. Neumann szervezés
május 14. Csömör, Kiss Attila lovasíjásznál, Orbán Sándor 6 óra 15 fő
Vakfoci, csörgőlabda. Közös labdajáték, látók letakart szemmel játszanak. LÁSSVDSE szervezés
kéthetenként péntek délután, Vakok Általános Iskolájában, alkalmanként 4-5 fő, 4 óra
A LÁSS Egyesület tagjai is szeretnek túrázni, új útvonalakat felfedezni. Felkérik
diákjainkat, hogy szervezzenek egy tartalmas kirándulást, ahol az útvonal kijelölését
és a túrázás közben elvégzendő feladatokat, közös játékokat a látó diákok találják ki, a
túrát is ők szervezik meg. Ezzel a feladattal végig kell gondolniuk, hogy a nemlátó
személyeknek mi jelent akadályt, hogyan lehet áthidalni. A diákoknak a program
tervezésekor egyeztetniük kell a szakmai mentortanárral illetve a LÁSS Egyesület
elnökével arról, hogy a program megfelelő-e és kellően izgalmas-e, kihívó-e a
látássérültek számára is.
Időpont: ápr. 2. (esőnap: ápr. 16)
Helyszín: Budai-hegyek
Résztvevők várt száma: 12 fő
Önkéntes időtartam: 8 óra
Szervezés, előkészületek: 4 fő
Előkészítés időtartama: 5 óra

Tervezett programjaink nagyobbik része szabadtéri, ezért időjárásfüggő. A
szabadidőprogramok kiválasztásakor előnyben részesítettük a szabadtéri programokat, de
huzamos rossz idő esetére összeállítottunk egy „B” tervet is.
közös kézműves foglalkozás, filmklub (látó diákok kommentálják a beszéd nélküli
filmrészleteket), csörgőlabdázás, tornatermi sorversenyek, kötélhúzás, ping-pong, igény
esetén újabb korcsolyázás (fedett pályán), játékdélután, közös zenélés stb. A sorversenyek,
játékdélutánok, kézműves foglalkozások esetén a tevékenységek kitalálása, kellékek
beszerzése, előállítása, szakmai egyeztetés a mentortanárral a látó diákok feladata.

A tevékenység értékelése, utómunkák:
Élménybeszámolók megírása, összeszerkesztése, tablóhoz fényképek válogatása,
tablókészítés, kisfilm vágása
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5 óra

