Fehér Bot Hetek
2016
MEGHÍVÓ
A Vakok Állami Intézete tisztelettel meghívja Önt a
nemzetközi
Fehér Bot Napja
alkalmából rendezett programsorozatára.
A nemzetközi megemlékezés célja, hogy felhívja a figyelmet
a látássérült emberek sajátos helyzetére.
A programsorozat időpontja:
2016. október 3. - október 27.
A részleteket az alábbi ismertető tartalmazza.

Levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 21.
E-mail: titkarsag@vakokintezete.hu
Telefon: +36 1 872-9500
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Október
VÁI Egészségnapok
A VÁI Egészségnapok keretében az érdeklődők az idei év során is különböző
szűrővizsgálatokon vehetnek részt, melyet a Zuglói Egészségügyi Szolgálattal együttműködve
szervezünk.
A Zuglói Egészségügyi Szolgálat által az intézmény lakóinak felajánlott szűrések a
következőek: bőrgyógyászat, nőgyógyászat, urológia, fogászat (a VÁI-val jogviszonyban álló
személyek számára érhetők el).
Minden látássérült részére az alábbi lehetőségeket kínáljuk:
Dátum
Szeptember 29. (csütörtök)
Szeptember 29. (csütörtök)
Október 4. (kedd)

Időpont
13.00-15.00
08.00-tól
09.00-11.30

Október 5. (szerda)
Október 7. (péntek)

09.00-11.30
09.30-12.00

Szűrés
Hallásszűrés
Ortopédia
EKG, vércukor
koleszterin, testsúly
testzsír mérés
Hallás vizsgálat
Ortopédia

Helyszín
Hermina út 21.
Hermina út 21.
Hermina út 21.
Hermina út 21.
Hermina út 21.

A szűrésekre a következő telefonszámon kell jelentkezni: Putnoki Melinda 0630/495-4332
Október 3.
Sportnap
9.00-14.00

Helyszín: Városliget, Vakok kertje

A program 9 órakor városligeti gyaloglással indul a Vakok Kertjéből. A nap során a sportolni
vágyók kipróbálhatják a lengőtekét, a kvíz játékot, a partybike-ot, a célbadobást és a pingpongozást.
Meglepetéssel is készülünk!
Október 4.
Idősek Világnapi Ünnepség
14.00-15.00

Helyszín: Hungária krt. 146-148., Ebédlő

Színvonalas műsorral kedveskedünk az idősebb korosztálynak. Az ünnepi megemlékezésen a
beköltözésüket jubiláló szépkorúakat is köszöntjük.
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Október 5.
„Kihívás napja”
09.00-14.00

Helyszín: 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/b

A „Fehér Bot Hetek” programsorozatot tatán egy vidám és játékos, igazi kihívásokat rejtő
nappal indítjuk. A programban sportos és az egészség megőrzésével kapcsolatos egyéni és
csapatjátékok szerepelnek. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai újraélesztés oktatást
és versenyt tartanak, a résztvevők többek között egészség-kvízben, kapura gurításban és
csecsemőgondozásban is kipróbálhatják magukat. A programot közös mozgással nyitjuk
és zárjuk. A versenyek győztesei jutalomban részesülnek. A programon vendégeink
lesznek az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona és a Komárom-Esztergom Megye
Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény ellátottai is.
Október 6.
Szolgáltatói érzékenyítés
15.00-17.00

Helyszín: Hermina út 21., Rendezvényterem

A játékos vetélkedő egyik üzenete a közös élmény mellett, hogy a változatos és sokféle
szolgáltatói területről érkezők a saját élmény erejével bepillantást nyerhessenek a látássérült
emberek hétköznapjaiba.
A „Szolgáltatói délután” során közvetlen, oldott hangulatban élhetik át a résztvevők a
látássérült emberek életének néhány lényeges aspektusát.
Bárki találkozhat munkája során, vagy az utcán látássérült személyekkel, ezért ezzel a
rendezvényünkkel a velük való kapcsolatfelvételt és kommunikációt, a gördülékeny
segítségnyújtást szeretnénk megkönnyíteni.
Lakossági érzékenyítés – Érzékenyítő program és csapatverseny általános iskolásoknak
09.00-12.00

Helyszín: 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/b

Érzékenyítő programra várunk tatai általános iskolásokat, akik játékos keretek között, egy
izgalmas csapatverseny formájában ismerhetik meg a látássérült emberek mindennapjait. A
gyerekek Braille rejtvényt fejtve ismerkedhetnek a pontírással, találkozhatnak vakvezető
kutyával és gazdájával, megtapasztalhatják, hogy a többi érzékszervünk hogyan működik a
látás hiányában, megismerhetik a látássérült emberek legfontosabb mindennapos
segédeszközeit és kipróbálhatják, megtapasztalhatják a látó vezető technika alapjait. A
programra elsősorban negyedik osztályos tanulókat hívunk. A gyerekek és pedagógusaik az
érzékenyítő program során választ kaphatnak a látássérült emberekkel kapcsolatban
felmerült kérdéseikre.
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Október 11.
Budapesti Rendőr-főkapitányság interaktív bemutatója
10.00-12.00

Helyszín: Hungária krt. 146-148

A BRFK programján az érdeklődők közelebbről megismerhetik a rendőrautókat,
felpróbálhatják a különböző rendőrségi felszereléseket, úgymint sapkákat, sisakokat,
gázálarcokat. A kvíz vetélkedő remek alkalom lesz arra, hogy a bűnmegelőzési osztály
munkájáról vidám, közvetlen légkörben kaphassanak információt a játékos kedvű
résztvevők.
Katasztrófavédelmi bemutató
Helyszín: Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság épülete

10.00-12.00

A látássérültek számára látogatást szervezünk a Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság bázisára. A program keretében intézményünk lakói
megismerkednek a tűzoltók és katasztrófavédők feladataival, eszközeivel, és azt is
megtudhatják, mi a teendő veszélyhelyzetek esetén.
Október 12.
Az intézményi foglalkoztatóban kézzel készített termékek vására
10.00-14.00

Helyszín: Hungária krt. 146-148.

Az Intézet látássérült lakói által készített egyedi termékek közül válogathat. Árusításra
kerülnek a Vakok Állami Intézetének műhelyeiben előállított különleges „mozaik”
gyertyák, kerámia tárgyak, szőttesek, természetes anyagból készült méhviasz gyertyák.
Október 14.
Megnyitó ünnepség
11.00 órától

Helyszín: Hermina út 21.

Az október 15-ei Fehér Bot Világnapjára való tekintettel, október 14-én kerül sor a
hagyományos rendezvénysorozatunk ünnepélyes megnyitójára. A hivatalos köszöntők
mellett megnyitásra kerül az „Ügyes kezek” kiállítás színes tárháza, mely betekintést nyújt a
különböző kézműves szakkörök munkáiba. Az idei év különlegessége Laborcz Mónika
keramikus tapintható kiállítása. A megnyitót követően mindkét kiállítás a rendezvénysorozat
egész időtartama alatt látogatható. E program folyamán kerül sor a Szociális Foglalkoztató
Bemutatótermének virtuális megnyitására.
A részletes programtervet a későbbiekben tesszük közzé.
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Október 14-27.
Szimulációs szoba
10.00-15.00

Helyszín: Hermina út 21.

Amikor megfordul a világ és a látóból lesz a segítségre szoruló és a nem látók segítik őt.
Egy kis tapasztalatgyűjtés mindenkinek kell!
A szimulációs szobában egyszerre maximum 5 fős csoportokat tudunk fogadni.
Előzetes jelentkezés:
Joszt László
E-mail: joszt.laszlo@vakokintezete.hu
Mobil: +36-30/953-2078
Október 15.
Lakossági érzékenyítés és vásár, a Tatai Telephely első születésnapja
9.00-13.00

Helyszín: 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/b

A „fehér bot” nemzetközi napján ünnepli első születésnapját a VÁI Tatai Rehabilitációs
Telephelye. Ebből az alkalomból intézményünket kinyitjuk a lakosság és a fogyatékos
emberek környékbeli szervezetei számára. Az érdeklődőket kézműves vásárral várjuk, ahol
a fogyatékossággal élő emberek által készített termékek megvásárolhatóak. Emellett
kézműves bemutatókkal, érzékenyítő standdal és a tatai telephelyen élő látássérült
klienseink mindennapjait bemutató tapintható- és fotókiállítással várunk mindenkit. A
részletes programot később tesszük közzé.
Október 18.
Az intézményi foglalkoztatóban kézzel készített termékek vására
10.00-19.00

Helyszín: Hermina út 21.

Az Intézet látássérült lakói által készített egyedi termékek közül válogathat.
Árusításra kerülnek a Vakok Állami Intézetének műhelyeiben előállított különleges „mozaik”
gyertyák, kerámia tárgyak, szőttesek, természetes anyagból készült méhviasz gyertyák.
Ír est
17.00-21.00

Helyszín: Hermina út 21., Rendezvényterem

Ezen az estén az érdeklődők bepillantást nyerhetnek az ír kultúrába. Az Ír-Magyar Üzelti Kör
Egyesület jóvoltából, egy élményekben gazdag utazásra hívunk mindenkit tradicionális zene,
tapintható tárgyak segítségével. A rendezvényen közreműködik az Ír Tánc Akadémia. A
részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Ír teadélután
16.00-19.00

Helyszín: 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/b

Egy igazi ír hangulatú teadélutánra hívjuk intézményünk lakóit. Együtt ismerkedünk az ír
zenével, mondavilággal, kultúrával és gasztronómiával, a Gobliners Zenekar
vendégszereplése révén pedig egy hangulatos koncerttel és közös zenéléssel zárjuk a
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délutánt.
Október 20.
Ki Mit Tud?
Helyszín: Hungária krt. 146-148.,
Rendezvényterem

16.00-18.00

A verseny hagyományos keretek között zajlik, mégis minden évben meglepetés! Izgalmas
készülődés, lámpalázas előadás és igazi mulatság ez, - ahol együtt mulat és örül a zsűri a
fellépőkkel és a közönséggel. A „Ki Mit Tud”-on klienseink énekelnek, táncolnak, zenélnek,
kabarétréfákat adnak elő és verset szavalnak hosszú hetek felkészülése után. A
helyezettek a Gála esten veheti át értékes díjaikat.
Ki Mit Tud?
14.00-16.00

Helyszín: 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/b

Mindenkiben van valamilyen tehetség, aminek lehetőséget kell adni a megmutatkozásra.
Ki mit tud? vetélkedőnkön ének-zene, vers-próza és egyéb kategóriákban várjuk a már
ismert és a még rejtőzködő tehetségek bemutatkozását. A kategóriák első három
helyezettei jutalomban részesülnek, a közönség pedig remélhetőleg maradandó élménnyel
gazdagodik. A programra meghívást kapnak az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona és a
Komárom-Esztergom Megye Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény ellátottai is.
Október 21.
Október 23-i megemlékezés
Helyszín: Hungária krt. 146-148.,
Rendezvényterem

13.30-14.00

Hagyományaink szerint idén is emlékezünk nemzeti ünnepünkre, az 1956. évi forradalomra
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójára a Karinthy Frigyes Gimnázium
diákjainak közreműködésével.
Október 27.
Gála
17.30-21.00

Helyszín: Hermina út 21., Rendezvényterem

A Gálaesten kerül átadásra az „Ügyes kezek” kiállítás és a „Ki Mit Tud?” résztvevőinek soksok értékes díja és ajándéka. Utána Retro Discoval zárjuk a Fehér Bot Hetek rendezvény
sorozatot.
Bármelyik rendezvényen való részvételi szándékát az alábbi elérhetőségeken jelezheti:
e-mail cím: rendezveny@vakokintezete.hu
telefonszám: 06-1-872-9560
A Fehér Bot Hetek kiemelt támogatója a
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