
Figyelemfelkeltő napot tartottak 
tegnap Csíkszeredában a Gyulafe-
hérvári Caritas fogyatékkal élőkkel 
foglalkozó szakemberei. A második 
alkalommal szervezett nyílt napon 
az egészségeseket kívánták meg-
szólítani. A Szabadság téren a fo-
gyatékos fiatalok, gyerekek együtt 
vettek részt a tevékenységeken 
egészséges társaikkal.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

„A rendezvénnyel arra 
szeretnénk felhívni a 
figyelmet, hogy a sérü-

léssel élőknek ugyanúgy szükségük 
van barátokra, megértő és szerető 
környezetre, mint az egészséges 
embereknek. Fejlesztésük akkor 
a legsikeresebb, ha minél többet 
vannak egészséges emberek kö-
zött, minél többet tapasztalhatnak 
a világból” – mondta Váta Emese 
gyógypedagógus, a Szent Ágoston 
Nappali Foglalkoztató Központ 
munkatársa. 

A Manó Tanoda, a Szent Ágos-
ton Nappali Foglalkoztató Köz-
pont, valamint az Authelp Alapít-
vány közösen kívánta bemutatni 
azokat a gyógypedagógiai módsze-
reket, amelyekkel a sérült gyerekek-
kel, fiatalokkal dolgoznak. Ezért 
tegnapi tevékenységüket kivitték a 
Szabadság térre, ott végezték napi 
rendszeres, megszokott feladatai-
kat. 

A megnyitón Máthé Róbert, a 
Caritas lelki igazgatója köszöntötte 

a résztvevőket, majd Pénzes József 
esperes-plébános ajánlotta fel párt-
fogoltjai, a Szent Ágoston Nappali 
Foglalkoztató Központ és más ha-
sonló szervezet számára a templom 
melletti kápolna épületét.

– Szeretnénk megmutatni, ho-
gyan folyik az oktatásuk, fejleszté-
sük, hogyan tanul kommunikálni 
egy értelmileg akadályozott gye-
rek, hogyan neveljük önellátásra a 
sérüléssel élő fiataljainkat, mennyi 
munkába és időbe kerül egy ru-
hagombolás elsajátítása, és hogy 
mindezt milyen nagy kitartással 
képesek csinálni a sérüléssel élő 
gyermekeink és fiataljaink – sorol-

ta Váta Emese. Demeter Zsuzsa, a 
Gyulafehérvári Caritas munkatársa 
szerint figyelemfelkeltő napjuk to-
vábbi célja, hogy a város lakóiban 
tudatosuljon, a különleges nevelési 
igénnyel élőknek is helyük van kö-
zöttünk, ők is ugyanolyan értékű 
emberek, mint mi. Éppen ezért na-
gyon fontos, hogy ne csodálkozás-
sal, sajnálattal tekintsenek rájuk, ne 
Isten büntetését lássák bennük, ha-
nem a közösség egyenrangú tagjait, 
akiknek több szeretetre, odafigye-
lésre van szükségük. 

A tegnapi program keretében 
a Manó tanodások zenés táncos 
műsort mutattak be, a sérült fiata-

lok Láday Éva és Döngölő Kálmán 
tornatanárok vezetésével együtt 
tornásztak a Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola diákjaival. A Boszorka 

bábcsoport a Kacor király című 
bábelőadást, a Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola diákjai pedig néptánc-
műsort adtak elő.

Képzést, majd munkahelyet biztosítanak a fogyatékkal élőknek

A fogyatékkal élők munkaerő-piaci integrálását célozza az a hároméves pro-
jekt, amelyet tegnap mutatott be a Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesü-
lete. Felmérések alapján választják ki azokat a szakmákat, amelyekben 200 
személy számára képzést tartanak, továbbá 40 személynek szeretnének mun-
kahelyet találni az elkövetkező időszakban. 

Fikó Csaba, a Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesületének elnöke és 
Koszti Alfonz szakértő elmondta, a projekt lebonyolítója a Romániai Szervi 
Fogyatékkal Élők Egyesülete, amely a Hargita Megyei Mozgássérültek Egye-
sületével, a bukaresti Oktatási és Szakképzési Forrásközponttal, valamint a 
magyarországi Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével 
partnerségben nyerte el az európai Szociális Alap 2007–2012-es időszakra 
kiírt Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Alap Programja keretében Befek-
tetés az emberekbe elnevezésű projektjét. 

A projekt fő célja olyan fenntartható, gyakorlatias és működőképes rend-
szer kialakítása, amely segíti a komplex felméréstől a szakmai irányítási tervek 
elkészítésén, a fogyatékos személyek különleges igényeihez igazított képzések 
biztosításán át a támogató szolgálat létrehozásáig és a fogyatékkal élők szabad 
munkaerő-piaci elhelyezkedéséig minden lépést.

A Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesülete rész vállalt a projekt 
elméleti kidolgozásából, akárcsak a gyakorlati tevékenységből. Elemez-
ték az idevágó országos és nemzetközi törvénykezést, törvénymódosító 
javaslatot készülnek benyújtani a román parlamentbe annak érdekében, 
hogy elősegítsék a fogyatékkal élők munkahelyhez jutását. Ugyanakkor 
képzési központ létrehozásán dolgoznak, ahol két vagy három szakmá-
ban tartanak képzést. A projekt keretében arra is lesz lehetőség, hogy a 
partnerszervezetek által tartott képzésre is eljuttassák a Hargita megyei 
mozgássérülteket. A képzési központ ugyanakkor információs irodaként 
is fog működni, ahol jogi felvilágosítással, de akár lelki segítséggel is tá-
mogatják a mozgásukban korlátozott személyeket. 

A 19 693 845 lej összértékű projekt Hargita megyei célcsoportja a mint-
egy 2500, különböző fogyatékossággal élő nyilvántartott személy.
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– csoportok szervezése, lebonyolítása a régió különböző települé-
sein (idősek csoportja, készség- és képességfejlesztő csoportok gye-
rekeknek);
– programok szervezése, lebonyolítása a régió különböző telepü-
lésein (tematikus rendezvények időseknek, gyerekeknek, családok-
nak a világi és egyházi ünnepek alkalmából);
– egyéni esetkezelés, tanácsadás;
– együttműködés a szervezeten belül és azon kívül az önkormány-
zatok és más civil szervezetek alkalmazottjaival;
– adminisztrációs munka, tevékenységek, pályázatok elszámolása.

Elvárások: 
– felsőfokú végzettségű szociális munkás;
– keresztény elkötelezettség;
– jó kommunikációs és szervezői készség; 
– önálló munkavégzési képesség
– számítógép-kezelői ismeretek;
– román szakmai nyelvezetben való jártasság;
– B kategóriás hajtási jogosítvány.

Előnyt jelent: 
– tapasztalat és képzettség a szakterületen;
– csoportvezetési tapasztalat;
– szakmai kollégiumhoz való tartozás; 
– idegen nyelv ismerete (angol/német); 

Szükséges iratok: 
– kézzel írt szándéknyilatkozat (1 oldal), szakmai önéletrajz és az ok-

levelek másolata.
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egészségesek és fogyatékosok a szabadság téren. Betekintés egy más világba foTó: csíki zsolT

CSíKSzeredA láthAttA, hoGyAn tAnítjáK, neveliK A FoGyAtéKoSoKAt

Ugyanúgy szükségük van barátokra, mint az egészségeseknek

Újabb jótékonysági előadást tar
tanak szombaton a csíkszeredai 
Szakszervezetek Művelődési há 
zá ban, amelynek bevételé vel Csi
szér Máté Balázs, az üvegcsontú 
kisfiú műtétjének költségeihez 
járulnak hozzá a szervezők. A kis-
fiú életkörülményeinek javulásá-
ért közel 100 000 lejt kell áldoz-
ni. Felajánlások fedezik egy má-
sik kisgyerek, a csíkszentmiklósi 
Grosu lacika tartózkodási és ke-
zelési költségeit is a zala Megyei 
Kórházban. Az ottani orvosok úgy 
döntöttek, ingyen végzik el rajta 
a műtétet.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Civil összefogás eredménye-
ként újabb jótékonysági 
fel lépést szerveznek Csík-

szeredában Csiszér Máté Balázs, az 
üvegcsontú kisfiú megsegítésére. 
„Az első műtétjére készülünk, ami-
kor is kiegyenesítik a combcsont-
ját – most még nem tudom, hogy 
mindkettőt egy beavatkozással 
vagy sem –, speciális, teleszkópos 
fémrudakat helyeznek be, majd 
begipszelik, hogy forrjon össze. A 
jótékonysági rendezvények jövedel-
méből, az adományokból tulajdon-

képpen a bukaresti kórháznak kelle-
ne a műtéthez szükséges eszközöket 
megvásárolnunk, ami körülbelül 27 
ezer dollár (78 ezer lej) és a beülte-
téshez szükséges rudakat, amelyek-
nek darabja háromezer dollár (8600 
lej)” – közölte Máté anyukája. Lázár 
Cecília szerint, ha nem sikerül ezt 
az összeget előteremteniük, akkor 
eddigi tervükkel ellentétben nem 
az országban műttetik meg Mátét – 
Kanadába fognak menni, most lehe-
tőségük mutatkozik erre is.   

Még nem kértek kihallgatást a 
minisztériumtól, de tudnak arról, 
hogy létezik egy országos program 
ritka betegségben szenvedőknek. 

„Szükségünk lenne a helyi ön-
kormányzat vagy az egészségügyi 
minisztérium támogatására is. A 
minisztérium abban tudna segíte-
ni, ha részben vagy egészben támo-
gatná a műtét elvégzésére alkalmas 
kórházat a szükséges eszköztár be-
szerzésében” – mondta Lázár Cecí-
lia. A szülők nagyon hálásak a má-
jus 21-ére, szombatra meghirdetett 
táncelőadásért az önkéntes kezde-
ményezőnek, Imre Andreának. A 
Szakszervezetek Művelődési Házá-
ban 18 órától fellép Benedek Tün-
de csoportja, az Odin Tánccsoport, 
a Real Dance és a Salveo Egészség-
megőrző Központ. 

jótéKonySáGi eStet SzervezneK Az üveGCSontÚ KiSFiÚért

Tánccal segítenek
jó kezekben van Grosu lacika

Átadták a Zala Megyei Kormányhivatal adományát annak a 
csíkszentmiklósi, hétéves kisfiúnak, akinek kóma utáni rehabilitáci-
ója folyik a Zala Megyei Kórházban. A hivatal dolgozói által össze-
gyűjtött több mint 210 ezer forint (3250 lej) további 15 napra fede-
zi Grosu Lacika kórházi rehabilitációjának költségét. Az első másfél 
havi ellátás díját, közel egymillió forintot (15 ezer lejt) a Csíki Anyák 
Egyesülete gyűjtötte össze adományokból. A csíkszentmiklósi kis-
fiú, akit tavaly novemberben szülőfalujában, Csíkszentmiklóson 
ütött el egy autó, súlyos állapotban került a kórházba, de a többhetes 
kezelés után bebizonyosodott, hogy van esély a gyógyulásra és arra, 
hogy jobb életminőségben éljen. 


