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Bemutatkozás 

Kedvezményezett neve: Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 

A projekt címe: Integrációs-, rekreációs programok vak és gyengénlátó emberek számára 

A szerződött támogatás összege: 5.000.000.- Ft 

A támogatás mértéke: 100 % 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31. 

A projekt azonosító száma: TOP 7.1.1-16-H-ESZA-2019-00486 

A projekt tartalmának bemutatása: 

.  

Speciális igényű lakossági csoportok számára integráltabb helyi közösségi, kulturális életet elősegítő, 

hiánypótló és/vagy újszerű programok támogatása; ezen belül: 

A különböző társadalmi-szociális hátrányokkal, egészségügyi fogyatékossággal, függőségekkel élő 

lakosok egyenlő esélyű közösségi részvételét elősegítő, támogató rendezvények, akciók, 

tevékenységek megvalósítása. 

A projekt célja 

Közvetlen célok: 

• közösségépítő programok szervezése fogyatékkal élő és egészséges emberek számára 

• vak és gyengénlátó emberek integrációjának elősegítése a mindennapi életüket segítő képzések 

által 

• vak és gyengénlátó emberek rekreációját segítő rendezvények szervezése, rekreációs eszközök 

beszerzése 

• hátrányos helyzetű lakossági csoportok integrációjának elősegítését célzó, munkavállalásukat segítő 

konferenciák szervezése 

Közvetett, hosszútávú célok: 

Projektünk célja, hogy képzéseink révén a sorstársak új ismereteket szereznek ezzel segítve 

munkaerő-piaci integrációjukat. A munkáltatók érzékenyítése révén pedig több cégnél foglalkoztatnak 

megváltozott munkaképességű embert, így az uniós szinten is alacsony foglalkoztatási rátájuk 

javítható. 

Elsődleges célcsoport:  

A projekt elsődleges célcsoportjába a fogyatékossággal élő emberek, közülük is kiemelten a vakok és 

gyengénlátók tartoznak. 

Másodlagos célcsoport: 

A másodlagos célcsoportba a fogyatékossággal élő emberek, családtagjai, hozzátartozói, valamint a 

számukra segítséget nyújtani kívánó városlakók tartoznak. 



Rendezvények: 

 Szeretet lángja 100 fő (ebből fogyatékos 60 fő) 

 Egészségnap 1 alkalommal 40 fő (ebből fogyatékos 30 fő) 

Konferencia: 

 Esélyegyenlőség, munkavállalás konferencia 40 (ebből fogyatékos 25 fő) 

Egyéb tevékenységek: 

 Számítástechnikai alapismereteket adó 35 órás foglalkozás 15 fő (ebből fogyatékos 15 fő) 

 Okoseszközök, vakokat segítő szoftverek használatát segítő 35 órás foglalkozás 15 fő (ebből 

fogyatékos 15 fő) 

Beszerzések: 

 12 db laptop, valamint fülhallgató beszerzését a projektben tervezett 2 szakmai 

számítástechnikai képzéshez terveztük. Ezeken a modern eszközökön a sorstársak 

megtanulhatják a legfontosabb számítógépes ismereteket, melyekkel munkához jutási esélyeik 

lényegesen javulnak. (A vakok közlekedési nehézségei miatt a szakma képviselői, elsősorban 

az otthonról számítógéppel végezhető munkavégzést tartják az egyik legreálisabb 

foglalkoztatási formának) 
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