RÉSZLETES PROGRAM
15. Esélyegyenlőségi Nap

Szervező:

Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Időpont:

2019. szeptember 14. (szombat)

Helyszín:

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagiskola aulája és tornaterme
(3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 5.)

1. rész:

10.00-15.00 óra között

Tartalom:

Előadások, érzékenyítés, szűrés, tanácsadás, segédeszköz bemutató,
mozgásprogram, szabadprogram.

10.00

Megnyitó
A házigazda iskola kisdiákjainak bemutatója
Köszöntők (Önkormányzat képviselője, házigazda egyesület)

10.20-11.00

Előadások
1. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
képviselője: a fogyatékkal élők helyzete Magyarországon
10 perc
2. Litoplan Kft, mint a város legnagyobb megváltozott
munkaképességűeket foglalkoztató vállalkozásának ismertetője:
mire képesek sérült embertársaink
15 perc
3. Rehab Zrt. tájékoztatója: újszerű segédeszközök az
esélyegyenlőség jegyében
10 perc
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11.00-12.30

Korlátok nélkül a mindennapokban
- segédeszköz bemutató és kipróbálási lehetőség (Rehab Zrt. +
Mezőkövesdi Egyesület)
- a megváltozott munkaképességűek „munka-bemutatója” (Litoplan)
- speciális gépjármű-bemutató (Szabó Suzuki)
- rehabilitációs mentori szolgáltatás (Iván Eszter)
- általános állapotfelmérés és szűrővizsgálatok
(látásvizsgálat - Kazinc Optika, hallás vizsgálat – Amplifon)
- lúdtalp-szűrés (Talpcentrum - Miskolc)
- ÖKO kézművesház: újrahasznosítható anyagokból gyerekeknek
(Manó Manufaktúra)
- fogyatékossági csoportonként társadalmi érzékenyítés
kiselőadással (másság érzékeltetése, segédeszközök kipróbálása,
játékok)
11.15-től: mozgáskorlátozottak / 15 perc / Szabó Réka
11.35-től: vakok és gyengénlátók / 15 perc / Barnóczki Gábor
11.55-től: siketek és hallássérültek / 15 perc / Hegyaljai Béláné Ildikó
12.15-től: értelmileg akadályozottak / 15 perc / Vargáné Ipacs Ildikó
- közben lufibohóc hajtogat a gyerekeknek

12.30-13.30

Korlátok nélkül a sportban

/

tornaterem

- zumba- őrület
Ép (Kolobisko Rita GOLD ZUMBA) és kerekesszékes (ParaDance
Company) instruktorokkal

30-40 perc

- kerekesszékes asztalitenisz bemutató

20-25 perc

- közben a kézműveskedés átalakul elsősorban felnőtt és családi műhellyé
13.30-15.00

Nézd, csináld, próbáld ki!
Ebédszünet
Felnőtt kézműves játszóház (Manó Manufaktúra)
Rajz- és fotókiállítás megtekintési lehetőség
Rehab Zrt. bemutató (kerekesszékek, kádlift, otthonápolási eszközök)
Szabó Suzuki gépjármű bemutató
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Népi játszótér kicsiknek és nagyoknak (14.00-16.00)
Lufihajtogatás tanítás 13.30-16 óráig
2. rész:

15.00-18.30 óra között

Tartalom:

Rajzpályázat értékelése és eredményhirdetése
Fogyatékkal élő emberek művészeti bemutatói
Szórakoztató program sztárvendéggel

15.00-

„Miénk itt a tér!”
1. Értelmileg akadályozottak művészeti bemutatója
Kincsem Napközi / zenés-énekes produkció / 12 perc
A rajz- és fotópályázat értékelése, díjak átadása
1. kategória / alsós
2. kategória / felsős
3. kategória / középiskolás
4. kategória / felnőtt fotó
+ közönségdíjas (két kategória)

15.45

2. Vakok és gyengénlátók művészeti bemutatója / énekes / 20 perc
3. Siketek és nagyothallók művészeti bemutatója / zenés-énekes / 15 perc

16.30-16.45

SZÜNET

16.45-17.30

4. Mozgáskorlátozottak művészeti bemutatója
ParaDance Company / kerekesszékes táncosok / 35-40 perc

17.30

5. Dúdold velem!
Sztárvendég: Gergely Róbert
A rendezvény zárása

