Fehér Bot Hetek
2017
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:
2017. október 03. - október 31.
A részleteket az alábbi ismertető tartalmazza.
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Levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 21.
E-mail: titkarsag@vakokintezete.hu
Telefon: +36 1 872-9500

Október 3.
Látogatás a Vakvezetőkutya Kiképző Iskolán
Helyszín: Budapest, MVGYOSZ
Vakvezetőkutya Kiképző Iskola

10.00-12.00

Ezen a napon a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ)
Vakvezetőkutya Kiképző Iskolájának meghívásának tesznek eleget a VÁI tatai telephelyének
kliensei és munkatársai. A látogatás során az érdeklődők megismerhetik a Vakvezetőkutya
Kiképző Iskola történetét, működését, a kutyakiképzési program folyamatát és az egyes
szereplők feladatait. A látássérült résztvevők bejárhatják az iskola tanpályáját,
simogathatnak már képzésben levő vakvezető kutyákat és kipróbálhatják a velük való
közlekedést is.
Idősek Világnapi Ünnepség
14.00-15.00

Helyszín: Hungária krt. 146-148., Ebédlő

Színvonalas zenés műsorral kedveskedünk az idősebb korosztálynak. Az ünnepi
megemlékezésen a beköltözésüket jubiláló szépkorúakat is köszöntjük.
Október 5.
Sportnap
Helyszín: Hermina út 21.,
Rendezvényterem

8.00-15.00

A sportnapi program 8 órától indul. Vendégünk lesz Orbán Csaba „Kabóca”, aki
látássérültként teljesítette a dupla ironman versenyt. Beszélgetni lehet vele a
felkészüléséről, a versenyről, a mindennapi életéről. A nap során hagyományosan partybike, pingpong várja a mozgásra vágyókat és a tekeverseny is megrendezésre kerül. Idei új
megtapasztalható játékunk az élő csocsó lesz.
Iskolai érzékenyítő program
09.00-12.00

Helyszín: 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/b

Idén is interaktív érzékenyítő programra várunk tatai általános iskolásokat, akik játékos
keretek között ismerhetik meg a látássérült emberek mindennapjait. A gyerekek Braille
rejtvényt fejtve ismerkedhetnek a pontírással, találkozhatnak vakvezető kutyával és
gazdájával, hallást és tapintást fejlesztő játékok segítségével megtapasztalhatják, hogy a
többi érzékszervünk hogyan működik a látás hiányában, megismerhetik a látássérült
emberek legfontosabb mindennapos segédeszközeit, megtapasztalhatják a látó vezető
technika alapjait, valamint egy kvíz megfejtésével tesztelhetik a látássérült emberekkel
kapcsolatos tudásukat. A programra elsősorban negyedik osztályos tanulókat hívunk. A
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gyerekek és pedagógusaik az érzékenyítő program során választ kaphatnak a látássérült
emberekkel kapcsolatban felmerült kérdéseikre.
Október 6.
Szolgáltatói érzékenyítés
09.00-11.30

Helyszín: 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/b

Tréning jellegű, játékos és interaktív érzékenyítő programunk célja a meghívott szolgáltató
munkatársainak szakmai és emberi támogatása abban, hogy a náluk megjelenő látássérült
ügyfeleknek megfelelő segítséget, ezáltal pedig egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatást
tudjanak biztosítani. A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ (KNYKK)
programunkon résztvevő munkatársai rövid betekintést kapnak a látássérült emberek
mindennapjaiba, az utcai közlekedés során őket érő kihívásokba, illetve sajátélményű
tapasztalatot szerezhetnek a közösségi közlekedés során a látássérültek nehézségeiről és a
részükre történő segítségnyújtás lehetőségeiről. A résztvevők a program során föltehetik a
látássérült emberekkel és mindennapjaikkal kapcsolatos kérdéseiket, illetve információt
kaphatnak a közösségi közlekedés során nekik biztosított kedvezményekről és jogokról.
Október 10.
Budapesti Rendőr-főkapitányság interaktív bemutatója
13.00-16.00

Helyszín: 1146 Budapest, Hungária krt. 146148. udvar

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. Megismerkedünk a rendőrség kötelékében szolgáló kutyákkal, lovakkal.
Ugyanakkor a látássérültek biztonságos közlekedését, mindennapjait szolgáló vakvezetőkutyákkal is találkozunk ezen a napon.
Október 11.
Egészségmegőrző nap
9.00-13.00

Helyszín: 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/b

Egy színes és szórakoztató, játékos kihívásokat tartogató és több érzékszervünket is
"megmozgató" programmal szeretnénk látássérült klienseink és fogyatékossággal élő
vendégeink figyelmét felhívni az egészségmegőrzés fontosságára és motiválni őket az
egészségtudatosabb életvitelre. A programban sportos és az egészség megőrzésével
kapcsolatos játékok, versenyek szerepelnek, a résztvevők többek között egészség- és
sportkvízben, kapura gurításban, vak-pingpongban, hulahoppozásban és zöldség-gyümölcs
felismerésben 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
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Rehabilitációs Intézmény (KEMMERI) ellátottai is.
Szolgáltatói érzékenyítés
Helyszín: 1146 Budapest, Hermina út 21.
rendezvényterem

15.00-17.00

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.
Október 13.
Megnyitó ünnepség
10.00 órától

Helyszín: 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/b.

Az október 15-ei Fehér Bot Világnapjára való tekintettel, október 13-án kerül sor a
hagyományos rendezvénysorozatunk ünnepélyes megnyitójára. A hivatalos köszöntők
mellett az idei év különlegessége: Flamann Ildikó kiállításának megnyitása, és Szent Lúcia – a
vakok és szembetegek védőszentje – szobrának leleplezése. A megnyitót követően a kiállítás
a rendezvénysorozat egész időtartama alatt látogatható. Az idei évben a Csevergő
énekegyüttes és Marcellina előadása színesíti a programot.
A részletes programtervet a későbbiekben tesszük közzé.
Október 17.
Mentős bemutató
10.00-12.00

Helyszín: Tatabánya, Mentőállomás

A látássérültek számára látogatást szervezünk az Országos Mentőszolgálat tatabányai
mentőállomására. A program keretében intézményünk kliensei megismerkednek a
mentőorvosok, ápolók, gépkocsivezetők és mentésirányítók feladataival, eszközeivel, és azt
is megtudhatják, mi a teendő veszélyhelyzetek esetén. A program célja, hogy klienseink
olyan helyekre is bejuthassanak és olyan szervezetek munkáját is megismerhessék,
amelyekkel csak különleges, jellemzően váratlan és negatív élményt jelentő helyzetek során
kerülhetnek kapcsolatba. Nem mellesleg az is célja ennek a programnak, hogy a helyi
mentősök is kapjanak némi betekintést a látássérült emberek életébe, tapasztalatot
szerezzenek a velük való kommunikációval és a segítségnyújtás alapjaival kapcsolatban.
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DzsinnKalaDzsi koncert
Helyszín: 1146 Budapest, Hermina út 21.
rendezvényterem
A DzsinnKalaDzsi fúziós világzenét játszó zenekar, akik akusztikus világzenét játszanak,
hangszerekkel a világ szinte összes kontinenséről. Belső-Mongol származású énekesük a
torokéneket és a felharmonikus-ének technikát is alkalmazza, valamint mongol 2 húros
lanton a tuvsoor-on illetve dorombon játszik, de hangszereik között megtalálható még a
szitár, hegedű, gitár és furulya, a dobok között pedig: dohola, darbuka cajon, bongo.
16.00-18.00

Az intézményi foglalkoztatóban kézzel készített termékek vására
10.00-18.00

Helyszín: 1146 Budapest, Hermina út 21.

Az VÁI 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 18.
DzsinnKalaDzsi koncert
17.00-18.30

Helyszín: 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/b

A DzsinnKalaDzsi fúziós világzenét játszó zenekar, akik akusztikus világzenét játszanak,
hangszerekkel a világ szinte összes kontinenséről. Belső-Mongol származású énekesük a
torokéneket és a felharmonikus-ének technikát is alkalmazza, valamint mongol 2 húros
lanton a tuvsoor-on illetve dorombon játszik, de hangszereik között megtalálható még a
szitár, hegedű, gitár és furulya, a dobok között pedig: dohola, darbuka cajon, bongo.
Az intézményi foglalkoztatóban kézzel készített termékek vására
Helyszín: 1146 Budapest, Hungária krt.
146-148.

10.00-14.00

Az VÁI 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 19.
Október 23. ünnepség
13.00-13.30

Helyszín: 1146 Budapest, Hungária krt. 146148 rendezvényterem

Hagyományaink szerint idén is emlékezünk nemzeti ünnepünkre, az 1956. évi forradalomra
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójára egy budapesti iskola diákjainak
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közreműködésével.

1956-os megemlékezés
13.30-14.00

Helyszín: 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/b

A hagyományoknak megfelelően idén is megemlékezünk nemzeti ünnepünkről. A tatai
telephely látássérült kliensei és a Komárom-Esztergom Megye Mentálhigiénés és
Rehabilitációs Intézmény (KEMMERI) lakói részére egy helyi középiskola diákjai adnak
műsort, melyben felidézik az 1956-os forradalom kitörésének és leverésének eseményeit.
Sváb est
Helyszín: 1146 Budapest, Hermina út 21.
rendezvényterem

17.00-19.00

Magyarország második legnagyobb nemzetiségi csoportja a sváboké. A közel ötszáz éve
először betelepített németek csak kisebb része sváb származású, de a Kárpát-medencében
a német anyanyelvű közösségek gyűjtőneve máig is a „sváb”. A magyarországi németek
hagyományaikhoz, népi kultúrájukhoz erősen kötődnek – így sikerült átvészelniük a
történelem viharait. A sváb kultúrát, annak egy pici szeletét próbáljuk bemutatni a
Braunhaxler dalkör és a Soroksári Vidám Favágók együttes közreműködésével. A sváb
ételek kóstolójának elkészítésével pedig a VÁI Hermina úti telephelyének Háztartási
szakkörének résztvevői – klienseink - kedveskednek a látogatók, fellépők, vendégek
számára.
Október 25.
Sváb nap
13.00-19.00

Helyszín: 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/b

A program keretében az érdeklődők a Komárom-Esztergom megyében nagy
hagyományokkal rendelkező sváb népi kultúrával ismerkedhetnek a gasztronómia és a
zene közvetítésével. A látássérült résztvevők egy jellegzetes sváb sütemény elkészítése
során tekinthetnek be a sváb konyha hagyományaiba. A délutáni és esti zenés program
során megismerkedhetnek a sváb népzenével, dalokkal, táncokkal és a népviselettel is, a
Várgesztesi Német Kultúregyesület dalköre és a Schwab’n’roll közreműködésével. A zenéstáncos programra a Komárom-Esztergom Megye Mentálhigiénés és Rehabilitációs
Intézmény (KEMMERI) kliensei és munkatársai is meghívást kapnak.
Ki Mit Tud?
Helyszín: 1146 Budapest, 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,
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kabarétréfákat adnak elő és verset szavalnak hosszú hetek felkészülése után. A
helyezettek a Gála esten veheti át értékes díjaikat.
Október 26.
Filmvetítés
Helyszín: 1146 Budapest, Hermina út 21.
rendezvényterem

18.00-21.00

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által készített
narrált film vetítése. „A vadászat” című film egy speciális narrációval ellátott változatát
tekinthetik meg az érdeklődők. A látássérültek számára akadálymentes formában, a látók
számára pedig különleges módon nézhető a vetítés.
Október 27.
„Köszönet” teadélután
14.00-16.00
Helyszín: 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/b
A "Fehér Bot Hetek" rendezvénysorozat tatai programjainak egyik záróakkordjaként egy
családias teadélutáni meghívással szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
idejükkel, energiájukkal, segítő közreműködésükkel, felajánlásaikkal támogatták a VÁI
Tatai Rehabilitációs Telephelyének látássérült klienseit. A kötetlen beszélgetésen túl rövid
"beszámoló"-ban idézzük fel az elmúlt két év történéseit, legszebb pillanatait és
legnagyobb eredményeit. A meghívottakat egy részben látássérült klienseink által készített
uzsonnával vendégeljük meg.
Október 30.
Zenés szórakoztató műsor
18.00-21.00

Helyszín: 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/b

Az egész hónapos programsorozat zárásaként zenés szórakoztató műsort szervezünk a VÁI
Tatai Rehabilitációs Telephelyén, melyre a Komárom-Esztergom Megye Mentálhigiénés és
Rehabilitációs Intézmény (KEMMERI) kliensei és munkatársai is meghívást kapnak. A zenés
műsort disco, karaoke és tombola színesíti, ráadásként pedig a halloween partik
hangulatát is becsempésszük a programba.
Október 31.
Gála
Helyszín: 1146 Budapest, Hermina út 21.
rendezvényterem

17.30-21.00

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.
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Október 13-31.
Ügyes kezek kiállítás
Helyszín: 1146 Budapest, Hermina út 21.
Az „Ügyes kezek” kiállítás betekintést nyújt a különböző kézműves szakkörök munkáiba,
amely a megnyitó napjától a Fehér Bot Hetek végéig tekinthető meg.
Bármelyik rendezvényen való részvételi szándékát az alábbi elérhetőségeken kérjük jelezni:
e-mail cím: rendezveny@vakokintezete.hu
telefonszám: 06-1-872-9560
A Fehér Bot Hetek kiemelt támogatója a

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
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