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MEGHÍVÓ 

 

Egyenlő esélyű hozzáférés workshop 

és 

"Ne parázz! - Egy nap az egyenlő esélyű hozzáférésért" 

rendezvényre 

 

Szeretettel meghívjuk Önt és munkatársait a 2017. november 17-én és 18-án megrendezésre 

kerülő eseményünkre.  

Az esemény nyilvános, bármely programra, előadásra, bemutatóra várjuk az érdeklődőket. A 

két napos esemény első napja egy workshop, nem csak szakemberek számára. A második nap 

"közönség nap", bemutatókkal, beszélgetéssekkel, kulturális programokkal. Programunk fő 

célja, hogy megmutassuk, hogyan tud bárki a saját határain és környezetén belül tenni azért, 

hogy a minket körülvevő világban a fogyatékossággal élők is hasonlóan tudjanak élni.  

A workshop és a másnapi Ne parázz! programunk mottója megegyezik egyesületünk 

mottójával, amelyet Uwe Frehse (a németországi önálló élet mozgalom egy aktivistája) 

fogalmazott meg:  

"Nekünk nem egy óvón fölénk boruló ernyőre, hanem olyan világra van szükségünk, amelyben 

képesek vagyunk élni." 

Hazai és nemzetközi statisztikai adatok szerint az akadálymentesítés - egyenlő esélyű hozzáfér 

biztosításában minden hetedik - kilencedik ember érintett! 
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Program: 

November 17. péntek 

Helyszín: Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék Építész Műteremház  

(9026 Győr, Egyetem tér 1.) 

Egyenlő esélyű hozzáférés workshop 

 

10.00-10.30: Köszöntő, megnyitó- Péter Pál Péter Camelot Egyesület elnök 

10:30-10:40: A Camelot Egyesület bemutatása- Pécsi Gertrúd Camelot Mozgássérült Fiatalok 

Győri Egyesülete titkár 

10.40-11.00: Befogadás? Kirekesztés? A fogyatékossággal élők egyenlő esélyeinek társadalmi 

korlátai és támaszai- dr. Nárai Márta SZE Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék 

egyetemi docens, szociológus 

11.00-11.20: Akadálymentesítési törekvések Győrben- Révi Zsolt Győr város főépítésze 

11.20-11.40: Rögös utakon. A fogyatékossággal élők foglalkoztatási helyzete Magyarországon- 

dr. Simonik Péter SZE Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék, egyetemi docens, 

szociálpolitikus 

11.40-12.00: szünet 

12.00-12.20: A NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület tevékenysége –  

Mányik Richárd vezető kutyakiképző 

12.20-12.40: a Camelot Egyesület megjelent kiadványának bemutatója 

12.40-13.30: ebédszünet 

13.30-13.50: Mindennapi akadálypályák. Hogyan tegyük elérhetővé a közszolgáltatásokat 

biztosító épületeket?- Németh Edina SZE Épülettervezési Tanszék, óraadó 

13.50-14.10: Akadálymentes felmérési tapasztalatok- Vid Gábor, Camelot Egyesület, 

villamosmérnök 

14.15-15.15: kerekasztal beszélgetés az előadókkal, meghívott vendégeinkkel, érdeklődőkkel  

15.20-től: Rövid segítőkutya bemutató- Vid Natasával és Mányik Richárddal 
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November 18. szombat 10:00-16:00 

helyszín: Mobilis Interaktív Kiállítási Központ (9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.): 

"Ne parázz! - Egy nap az egyenlő esélyű hozzáférésért" 

 

Az érdeklődők: 

- kipróbálhatják a kerekesszékes akadálypályát, 

- ismerkedhetnek segítőkutyákkal a NEO Magyar Segítőkutya Egyesület jóvoltából, 

- megismerhetnek sportokat, 

- részt vehetnek akadálymentességi felmérésben, 

- megismerkedhetnek a Mobilis foglalkoztatási programjával, 

- találkozhatnak fogyatékossággal élőkkel foglalkozó szervezetekkel 

- MEOSZ Ifjúsági Tagozat logo pályázatának díjátadóján vehetnek részt 

 

- tombola 

- fellép a Rolling Country Kerekesszékes Tánccsoport 

 

Az egyesületünk tagjai 2008 óta végeznek akadálymentességi felmérést Győrben, 2013 óta 

országosan. Egyrészt saját, másrészt hasonló hazai és nemzetközi szervezetek tapasztalatai 

alapján megállapítható, hogy egy pozitív folyamat megindult Magyarországon is. Ezért 

időszerűnek látjuk, hogy egy újabb lépésre hívjuk fel a figyelmet, ez már túlmutat a különböző 

szempontok szerinti akadálymentesítésen, "komplex akadálymentesítésen", ez a folyamat 

elősegíti az ún. Egyenlő esélyű hozzáférés elérését. Tapasztaltuk, hogy még a közvetlenül 

érintett sorstársak sincsenek tisztában a fogalmakkal, ugyanígy kevéssé ismertek azon 

szakemberek számára, akik munkájuk kapcsán érintettek. Ezért határoztuk el, hogy a következő 

időszakban nem csak a korábbi akadálymentességi felméréseket végezzük, hanem olyan 

kampányokat szervezünk, amely során bemutatjuk, hogy egy-egy szereplő mit tud tenni annak 

érdekében, hogy a minket körülvevő világ a fogyatékossággal élők számára is élhetővé váljon. 

Hazai és Európai Uniós tapasztalataink alapján sem az akadálymentesítés, sem az egyenlő 

esélyű hozzáférés csak törvényi eszközökkel nem kikényszeríthető. Ezzel szemben úgy 
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gondoljuk, hogy az akadálymentesítés, illetve az egyenlő esélyű hozzáférés csak akkor és csak 

úgy valósulhat meg, ha az érintett és illetékes döntéshozók, döntési, engedélyezési helyzetben 

lévők, beruházók, kivitelezők magukévá teszik a gondolatot és a célt. Másrészről fontos, hogy 

az akadálymentesítés, illetve az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása nem elsősorban pénz 

kérdése, hanem szándék, akarat és szakértelem kérdése. Amennyiben egy új beruházásnál 

(legyen szó egy épületről, vagy akár egy internetes honlapról) az akadálymentesítés 

szempontjai már a tervezés legelső lépésétől kezdődően figyelembe vannak véve az egész 

beruházás szempontjából csak elenyésző többlet költséget jelent. Míg ha az átadás előtt kell 

átalakítani azt már jelentős költség és idő ráfordítás szükséges. 

Ma Magyarországon egyre többen látják be - és elsősorban az üzleti élet szereplői - hogy a 

fogyatékossággal élő emberek ott fogják elkölteni a pénzüket, illetve értékes munka 

kapacitásukat, tudásukat ott kamatoztatják (ott hoznak hasznot) ahova be tudnak jutni. Tehát 

egyre több cég, vállalkozás felismerte, hogy komoly üzleti potenciál van ebben. Több 

tagtársunk is pl. az alapján választott magának bankot, hogy hova tudott bejutni, hol tudja az 

ügyeit segítség nélkül elintézni. Könnyen belátható, hogy egy bank választása (esetleg egy hitel 

felvétele) hosszú évekre szóló döntés. Piaci versenyhelyzetben előny, ha nagyobb a potenciális 

ügyfélkör. Szintén egy fontos tényező az is, amikor egy cég jól kiképzett, megfelelő 

munkavállalóját baleset éri, és időszakosan (balesettől függően akár 1-2 évre is), vagy 

véglegesen kerül olyan helyzetbe, hogy számára a munkába járás, munkahelyen történő 

munkavégzés akadályokba ütközik. Ilyenkor szükség lehet a munkahely, iroda átalakítása, 

akadálymentesítése. Ismert, hogy egy-egy jól képzett mérnök, vagy a cég rendszerét ismerő 

informatikus helyettesítése, cseréje, kiképzése akár több millió Ft-os kiadás is lehet egy-egy 

cégnek, míg egy esetleges akadálymentesítés, és ezzel a már kiképzett munkaerő visszavezetése 

ennél lényegesen alacsonyabb költség. Nem beszélve arról, hogy egy-egy új beruházás (pl. 

irodaépület építése, vagy megfelelő bérlemény kiválasztása) esetén, ha eleve figyelembevételre 

került az akadálymentesítés, akkor egy-egy ilyen helyzet további költségek nélkül megfelelően 

kezelhető, az érintett munkavállaló munkából kiesése minimalizálható, ezzel a cég hasznot tud 

termelni. 

Egyesületünk egyik alapvető célkitűzése a fogyatékossággal élő emberek érdekképviselete, 

kiemelten a számukra élhető környezet biztosítása. Úgy gondoljuk, hogy Egyesületünk 

megfelelő szakemberei, tapasztalati szakértői tudása, tapasztalata hasznos mindenki számára, 

akit ez a téma érdekel, vagy érintett benne. 
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További információk, kapcsolat: 

Interneten: 

 A "Camelot" egyesület honlapján: http://www.camelotgyor.hu 

 

Az egyesület vezetői: 

 Péter Pál Péter Tel.: +36 30 961 2067, e-mail: peter.pal.peter1986@gmail.com 

 Pécsi Gertrúd: Tel.: +36 70 557 1246, e-mail: gyor.camelot@gmail.com 

Sajtó kapcsolat, projektfelelős: Vid Gábor: 

 Tel.: +36 30 560 4540 e-mail: vid.gabor@camelotgyor.hu 

 

 Péter Pál Péter 

 Elnök 

 "Camelot" Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete 
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A "Camelot" Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesületéről 

A "Camelot" Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesületét 2002-ben győri mozgássérült fiatalok 

hozták létre, abból a célból, hogy hogy a baleset vagy betegség folytán mozgássérültté vált 

emberek életében bekövetkezett radikális és maradandó változások feldolgozását lehetőség 

szerint megkönnyítsük, a mozgássérült személy társadalmi integrációját elősegítsük, számukra 

szabadidős és sport programokat szervezzünk, segítsük tanulási, illetve munkavállalási 

törekvéseiket. 

Az egyesület nevének kiválasztásakor azt tudtuk; nem szeretnénk olyan nevet, amelynek 

hallatán az jut rögtön az ember eszébe, hogy mi valamilyen szempontból hátrányos helyzetűek 

vagyunk. Éppen ellenkezőleg; motiváltságunkat, lelkesedésünket szerettük volna kifejezni. Így 

Arthur-király legendájából a Camelot nevet választottuk, mert: "Camelot igazi varázsa épp 

abban rejlik, amit képvisel. Olyan hely ez, ahol egyetértés uralkodik, a becsület és bátorság a 

legfőbb erény, ahol az erős megvédi a gyengét". 

 

 

 Péter Pál Péter 

 Elnök 

 "Camelot" Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete 

 


