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SAJTÓKÖZLEMÉNY
KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ PROGRAMOK A VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK TOLNA MEGYEI EGYESÜLET
SZERVEZÉSÉBEN

A projekt a Széchenyi 2020 Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a „Közösségi,
kulturális, szabadidős programok megvalósítása Szekszárdon” című pályázati kiírás alapján valósult
meg, melyet a Szekszárdi Helyi Akciócsoport koordinált. A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesülete által koordinált projektben integratív közösségépítő programok valósultak meg a
látássérült sorstársak aktív bevonásával.
A projekt 3.22 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő forrást biztosított a közösségi
programok megvalósításához.

A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00487 „Közösségépítő programok a Vakok és Gyengénlátók Tolna
Megyei Egyesület szervezésében” című projekt 2019.09.01-2021.02.28-a között valósult meg, melyet a
Széchenyi 2020 Településfejlesztési Operatív Program keretében hirdettek meg a Szekszárdi Helyi
Akciócsoport „Közösségi, kulturális, szabadidős programok megvalósítása Szekszárdon” című pályázati
felhívása alapján. A fejlesztést a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete. valósította meg, a
Szekszárdi Akciócsoport pályázati felhívására készítette el programtervét, amelynek célja volt a látássérült
emberek mindennapi nehézségeire ráirányítani a figyelmet, érzékenyíteni a város lakosságát a
fogyatékossággal élők helyzetére. A „Közösségépítő programok a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesülete szervezésében” című programsorozat megvalósítása során nagy sikerrel került megrendezésre a
„Láthatatlan kiállítás,” amely három napon keresztül biztosított a látogatók számára érzékenyítő programokat.
A teljesen besötétített helyszínen látássérült kísérő irányításával egy interaktív utazáson vehettek részt a vak
emberek világába, ahol a tapintás, hangok, ízek és illatok nyomán megtapasztalhatták, hogy a szem, mint
érzékszerv kiiktatásával is lehet szép és teljes a világ.
Az „Esélyegyenlőség és munkaerőpiac” konferencián a munkáltatók és a hátrányos helyzetű munkavállalók
találkoztak és osztották meg tapasztalataikat. A rendszeres klub foglalkozások hozzájárultak a sorstársak
tájékozottságához és a braille-írás gyakorlásához.
A projekt megvalósítása hozzájárult a sorstársak életminőségének javulásához, a város lakói és a sorstársak
érdeklődőek voltak. Szeretnék 2021-ben is megrendezni a Láthatatlan kiállítást, tekintettel a nagy
érdeklődésre.
A projektről bővebb információt a tolnamegyeivakok.hu oldalon olvashatnak.
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