Nemzetközi találkozók
A MOTE projekt az értelmi fogyatékos klienseket
maximálásan bevonta, ezért a projekt teljes
idıtartama alatt 3 alkalommal találkoznak a
résztvevı
országokat
képviselı
értelmi
fogyatékosokból álló 4 fıs csoportok, hogy
megosszák egymással tapasztalataikat az oktatási
programmal és magával a MOTE projekttel
kapcsolatban.
Az elsı nemzetközi találkozóra 2009. január 28február 1. között került sor Brüsszelben, ahol a
csoport látogatást tett az Európai Parlamentben,
valamint az Európai Bizottságban is. Minden
ország találkozott egy Európai Parlamenti
Képviselıvel, akinek maguk az érintettek
számoltak be életükrıl, nehézségeikrıl, céljaikról
és azon törekvésükrıl, hogy jogaik és
kötelességeik bármelyik európai állampolgáréval
azonos
mértékben
valósulhassanak
meg.
Kerekasztal-beszélgetésen találkoztak és tették fel
személyesen
kérdéseiket
az
Európai
Fogyatékosügyi Fórum képviselıjének. A
találkozó teljes idıtartama alatt aktív résztvevıi
voltak
a
programoknak
a
szinkrontolmácsolmácsolásnak köszönhetıen.
A következı felhasználói találkozót 2009.
szeptember 16-20. között tartja a MOTE projekt
Budapesten a Down Alapítvány szervezésében.

Figyelemfelkeltı Kampány
A MOTE projekt felhívja mind a társadalom,
mind
a
döntéshozók
figyelmét
annak
fontosságára, hogy az értelmi fogyatékos
emberek is gyakorolhassák állampolgári jogaikat.
Közöttük is vannak másokért felelısen
gondolkodó emberek. Önálló életet szeretnének
élni, melyben ık maguk hozhatják meg

döntéseiket és intézhetik saját ügyeiket. A Down
Alapítvány így a MOTE projekt általános
figyelemfelkeltı kampánya mellett, mellyel az
értelmi fogyatékosok, a döntéshozók és a
társadalom figyelmét kívánja felhívni a kliensek
szavazatának fontosságára, szeretné hangsúlyozni
annak szükségességét, hogy a Parlament fogadja
el azt a törvénytervezetet, mellyel a gondnokság
jelenlegi intézményét eltörlik és helyette
bevezetik
a
támogatott
döntéshozatal
intézményét. A politikai pártokat arra bíztatjuk,
hogy már az Európai Parlamenti választások elıtt
az értelmi fogyatékosok számára könnyen
hozzáférhetı és érthetı formában is tegyék közzé
programjukat.
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A MOTE projekt
A MOTE „Az én véleményem az én szavazatom”
Európai Uniós esélyegyenlıségi projekt, melynek
fı célkitőzése az értelmi fogyatékosok politikai
ismereteinek
bıvítése,
valamint
annak
elısegítése, hogy állampolgári és politikai jogaik
minél szélesebb körben érvényesüljenek és így,
ha szeretnének, akkor aktív, a közügyekben részt
vevı állampolgárrá váljanak.
A projektben hat ország vesz részt:
 Olaszország
 Spanyolország
 Dánia
 Írország
 Málta
 Magyarország.
Magyarországot a Down Alapítvány képviseli.
Ezzel az európai projekttel az értelmi fogyatékos
személyek életének akadálymentesítését – a
munka, az önálló élet és az akadálymentes
hivatali ügyintézés után – kiterjeszti politikai
jogaik érvényesítésére is. A projekt célja, hogy az
értelmi fogyatékosok jogai és kötelességei
bármelyik európai állampolgáréval azonos
mértékben valósulhassanak meg.

Miért fontos a MOTE projekt?
A
projektben
résztvevı
nyugat-európai
országokban az értelmi fogyatékos személyek
rendelkeznek szavazati joggal. Magyarországon a
gondnokság intézménye az értelmi fogyatékos
személyek
nagyrészét
kizárja
alapvetı
állampolgári és politikai jogaik gyakorlásából. A
gondokság alá vett fogyatékos személyek nem
rendelkezhetnek szabadon vagyonuk, jövedelmük
felett, nem intézhetik egyedül saját ügyeiket, nem

köthetnek jogilag érvényes házasságot és nem
szavazhatnak a választásokon.
Ezzel a projekttel is szeretnénk változtatni a
jelenlegi jogi szabályozáson és azon a lelketlen,
bürokratikus eljáráson, melynek során az értelmi
fogyatékos személyeket teljes mértékben
megfosztják cselekvıképességüktıl. Hisszük,
hogy bár segítségre van szükségük, döntéseiket
képesek saját maguk meghozni életükkel
kapcsolatban.

A MOTE projekt általános célkitőzései
 Értelmi fogyatékosok állampolgári és
politikai ismereteinek bıvítése.
 Értelmi fogyatékosok bíztatása arra, hogy
formáljanak megalapozott véleményt,
akár politikai kérdésekrıl is, és bármelyik
európai
állampolgárhoz
hasonlóan
szavazatukkal adjanak ennek hangot a
helyi, nemzeti, illetve Európa Parlamenti
választáson, valamint a Népszavazások
során.
 A döntéshozók figyelmének felhívása
arra, hogy az értelmi fogyatékosok
politikai jogokkal rendelkezzenek, azokat
gyakorolhassák.

Oktatási Program
A MOTE projekt saját oktatási programmal
tréningek formájában oktat állampolgári és
politikai ismereteket értelmi fogyatékosoknak.
Ezáltal kívánjuk számukra elérhetıvé tenni azt a
tudást és ismeretanyagot, melynek segítségével
megalapozott véleményt formálhatnak az ı
életüket is érintı politikai kérdésekrıl. Bízunk

abban, hogy a gondnokság jelenlegi intézményét
rövid idın belül felváltja a
támogatott
döntéshozatal, mellyel a jogi akadály elhárulna
többek között politikai jogaik gyakorlása elöl is.
Ebben az esetben hasznos és nélkülözhetetlen az,
hogy az értelmi fogyatékos kliensek részt vesznek
egy olyan tréningen, ahol kifejezetten rájuk
szabott módszerekkel társadalom- és állampolgári
ismereteket tanulhatnak. Ezek az ismeretek a
fogyatékosok integrációját és önálló életüket is
nagyban elısegítik. Az oktatási program 10
fejezetét egy 20 fıs csoporton alkalmazzuk. Az
oktatási programot is együtt dolgozzuk ki értelmi
fogyatékosokkal.
Az oktatási program elsı modulja a következı
témaköröket öleli fel:
1. Cselekvıképesség/Gondnokság,
Okmányok, Hivatali ügyintézés
2. Önálló véleményformálás, állampolgári
jogok és kötelességek
3. Mit kell tudni az Európai Unióról? Mit
jelent számunkra, hogy Magyarország az
Európai Unió tagja?
4. Képviselet,
Demokrácia.
Miért
szavazunk?Politikai pártok és választási
programok. Mire szavazhatunk?
5. Hogyan kell szavazni? A szavazás
folyamatának megismertetése.

A 6 országban kipróbált oktatási programot
elérhetıvé tesszük más szervezetek, alapítványok
számára is, amennyiben igényt tartanak rá.

