Fehér Bot Hetek 2016
Megnyitó ünnepség
2016. október 14. 11 óra
VÁI, Rendezvényterem

Program
11.00-11.15 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő
Iskolája,

Egységes

Gyógypedagógiai

Módszertani

Intézménye,

Kollégiuma és Gyermekotthonának műsora.
11.15-11.25 Fehér Bot Világnapja alkalmából ünnepi beszédet mond Czibere
Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős
államtitkára.
11.25-11.35 Dr. Németh János, a Semmelweis Egyetem professzora, a Nemzeti
Programbizottság a Jó Látásért elnöke

bemutatja a

bizottság

tevékenységét.
11.35-11.45 Szabóné Berta Irén, a Vakok Állami Intézete igazgatója megnyitja a
Szociális Foglalkoztató Bemutatótermét és a kiállításokat.

11.45

Kiállítások megtekintése.
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1. Laborcz Mónika keramikus tapintható kiállítása
Laborcz Mónika: A figurális kompozíciók érdeklik, ezekben az érzelem
kifejezésére törekszik. 1980-ig samott kerti plasztikákat készített, a 80as években a raku technika foglalkoztatta. 1989-től elsősorban
porcelánnal dolgozik, egyre inkább a szobrászat műfaja felé közelítő
porcelán- és bronzkompozíciókat készít.
2. „Ügyeskezek” kiállítás megtekintése
A Fehér Bot Hetek ünnepélyes megnyitója után megtekinthető a
kiállítás, ami ízelítőt ad a Vakok Állami Intézete szolgáltatásait igénybe
vevő látássérült emberek által készített kézműves alkotásokból. A
kiállítás anyaga – érzékenyítő fal, kerámiák, szőttesek, gyöngyök,
egyéb kézimunkák. A kiállítás egyben verseny is. A kategória győztesek
– zsűrizés után - a Gálaesten vehetik át értékes jutalmaikat.

Október különleges hónap!
Ebben az időszakban a szem és a látás került az emberek figyelmének
középpontjába. 2000 óta minden év október második csütörtökén ünnepeljük a Látás
és október 15-én pedig a Fehér Bot világnapját.
A Vakok Állami Intézete „Fehér Bot Hetek” rendezvény sorozata azzal a céllal jött
létre, hogy a nemzetközi nap apropójából közvetlenül hívja fel a közvélemény
figyelmét a látássérültek sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának
lehetőségeit, a társadalomba való teljesebb értékű beilleszkedésük útját.
Az intézményben a Fehér Bot Hetek programjai több hetes rendezvénysorozat
keretében már nem csak a szűk szakmai környezetnek és klienseinknek szólnak,
hanem kiállítások, előadások, találkozók hívják a látókat és a nem látókat is.
A programokról további részletes tájékoztatást kaphat a www.vakokintezet.hu
címen.
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