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Zárókonferencia beszámolója 
 

 
2009. november 20-án került megrendezésre a Down Alapítvány Mentális Akadálymentesítés 
Projektjének zárókonferenciája. A hatvan fıs rendezvénynek a Korona Hotel adott otthont. 
A megjelent szakmabeliek és érdeklıdık köszöntése után Dr. Gruiz Katalin, a Down 
Alapítvány elnöke mutatta be a magyarországi értelmi fogyatékos emberek jogait és helyzetét, 
valamint a jelenlegi akadálymentesítési törekvéseket az ENSZ Egyezmény szellemében és 
tükrében. 
Ezt követıen Dr. Tamás Gyöngyvér, a Kézenfogva Alapítvány jogásza ismertette 
tapasztalataikat egy olyan antidiszkriminációs jelzırendszer mőködésével kapcsolatban, 
melyet értelmi fogyatékos személyek számára hoztak létre. A Kézenfogva Alapítvány Gazsi 
Adrienn által vezetett jogi csapata elengedhetetlen fontosságú jogi hátteret biztosított a MAK 
Projekthez. 
A késıbbiekben a MAK Projekt részletes bemutatása is megtörtént. Fikó-Leveleki Orsolya, a 
projekt koordinátora ismertette a mentális akadálymentesítés fogalmát, szükségességét, a 
projekt megvalósításának menetét, lépéseit. 
Birtha Magdolna, a MOTE projekt koordinátora az értelmi fogyatékosok politikai jogairól és 
politikai részvételérıl beszélt, hangsúlyozva a jelenlegi gondnoksági rendszer 
problematikusságát. A MOTE Projekt célkitőzése az értelmi fogyatékos emberek állampolgári 
jogainak tudatosítása, a közvélemény formálása. 
A Down Alapítvány és a MAK Projekt társszervezete, a nyíregyházi Down Egyesület 
képviseletében Nagy Tímea ismertette a keletmagyarországi régióban elért eredményeiket. A 
nyíregyházi Down Egyesület által alkalmazott különbözı oktatási és képességfelmérési 
módszerek bemutatása után a Nyíregyházán és környékén végzett ügyintézések alakulását és a 
mentális akadálymentesítésben szerzett tapasztalataikat osztotta meg a jelenlévıkkel az 
elıadó. 
Ezt követıen a Bíró Hajnalka számolt be a MAK Projekt során lezajlott ügyintézések 
gyakorlati megvalósulásáról, eredményeirıl és statisztikai mutatóiról. A projekt során az 
igényfelmérés és a tesztügyintézések után a rutinügyintézések eredményeit is összefoglalta. 
A MAK projekt során alkalmazott oktatási-felkészítési tematikát, illetve az általános 
ügyintézési protokollt Csizmadia Ildikó ismertette. Janzsó Szilvia, az Alapítvány 
pszichológusa és Birtha Magdolna interaktív módszerrel – a kliensek részvételével 
demonstrálták a képzési programot. Látványosan kirajzolódott, hogy többféle játékos módszer 
alkalmazásával lehet elsajátíttatni a kliensekkel olyan elvont fogalmakat, mint az állampolgári 
ismeretek vagy a különbözı ügyintézésfajták. 
A közös ebédet követıen a projektben résztvevı kliensek számoltak be élményeikrıl, 
tapasztalataikról, melyeket a különbözı ügyintézések során éltek át. A projekthez készült 
kisfilmek is ekkor kerültek bemutatásra, a spot és a hosszabb film – ami az ügyintézések 
gyakorlati oldalát szemléltette – egyaránt nagy sikert aratott. 
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A továbbiakban kötetlen beszélgetéssel folytatódott a konferencia, ahol bárki kérdezhetett, 
vagy hozzászólhatott az elhangzottakhoz. A beszélgetés nagyon jó hangulatban zajlott, 
számos érdeklı kérdés érkezett a projekt résztvevıihez, illetve sok kapcsolatteremtı 
kezdeményezés született. 
A Dr. Gruiz Katalin záró szavai elıtt az értelmi fogyatékos fiatalokból álló BaCi Duó adott 
egy kisebb koncertet. 
 

 


