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Nagyné Fehér Edit 
 

10 ÉVESA FOGÓDZKODÓ EGYESÜLET 
 

A jászsági speciális ellátást igénylı gyermekek, ifjak, felnıttek 
szüleinek és segítı szakembereinek egyesülete 1999-ben alakult 
Jászberényben. Mint az a nevébıl is kitőnik, az egyesület a különbözı 
életkorú – többségében értelmi vagy halmozottan – fogyatékos embereket, 
családjaikat, és a velük kapcsolatban álló szakembereket fogja össze. 

Az egyesület megalakulásának elızménye egy szülıcsoport volt, 
melyet gyógypedagógusok szerveztek. Ezen az elıadássorozaton 
fogalmazódott meg egy közhasznú szervezet megalakításának gondolata. A 
sérült gyermek megszületésekor a családok úgy érzik, hogy egyedül 
maradnak a gondjaikkal. Szerencsére itt, Jászberényben összefogott néhány 
érintett szülı, és az ıket segítı szakemberek. Tagjaink között elsısorban 
olyan családok vannak, akik – bár sokan ezt tanácsolták nekik – nem bízták 
intézetre fogyatékos gyermekük felnevelését, vállalták mindazt a többletet 
(idıt, pénzt és energiát), amit az ı gondozásuk jelent, de ezzel együtt 
megadva számukra azt a pótolhatatlan esélyt, melyet csak a családi 
környezetben felnövıknek van lehetısége megtapasztalni. 

 
A Fogódzkodó Egyesület céljai közé tartozik, hogy kapcsolatot 

teremtsen a sérült gyerekeket és fiatalokat nevelı családok között, a szülık 
ezeken a találkozókon megoszthassák egymással tapasztalataikat, 
problémáikat. Közös programokat szervezünk, melyek egyrészt kimozdulási 
lehetıséget teremtenek a családok számára azáltal, hogy erre az idıre 
biztosítjuk a gyermekfelügyeletet, illetve a közös megmozdulásokon a szülık 
is kevésbé vannak kitéve a megkülönböztetésnek, negatív élményeknek. 

 
Megpróbálunk tagjaink számára minden ıket érintı hasznos 

információt összegyőjteni, és hírlevél formájában átadni. Szülıcsoportos 
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foglalkozásokra igény szerint hívunk elıadókat, így például járt már nálunk 
orvos, pszichológus, jogász, polgármester, képviselı, szociális szakember, 
gyógypedagógus stb. Az elıadások ideje alatt a gyerekekre önkéntesek, 
illetve hallgatók vigyáznak. Minden hónapban van egy klubdélután, melyen a 
gyerekek számára szervezünk kézmőves, sport vagy játékos foglalkozást. 
Évente többször megyünk színházba, kirándulni, mert itt egymást segítve 
olyan helyekre is eljutunk, ahova egyébként nem, illetve – például a családi 
nyaralásokon - így együtt azok a családok is könnyebben elindulnak, ahol a 
sérült családtag miatt az utazás megszervezése problémát okoz. Közösen 
ünnepeljük meg a gyermeknapot, a karácsonyt, amely alkalmakkor 
mindenkinek jut valami apró ajándék. 

Négy alkalommal szerveztünk nyári napközis tábort, ahol a 
fogyatékos gyerekek és fiatalok biztonságos környezetben, szakemberek 
közremőködésével tölthettek el egy programokban gazdag hetet. Ez a 
dolgozó szülık számára nagy segítséget jelentett, hiszen egy sérült gyermek 
elhelyezésének megszervezése a nyári szünet idejére szinte lehetetlen feladat. 
Ugyanilyen megoldatlan az iskolai rendszerbıl kikerülı fogyatékosok 
nappali ellátása. 

Egyesületünk 2007 novemberében kérdıíves szükséglet-felmérést 
készített Jászberényben és a környezı településeken. A felmérés célcsoportja 
a fogyatékos gyermekeket, fiatalokat nevelı családok voltak. A kérdıíveket 
eljuttattuk az egyesülettel kapcsolatban álló intézményekhez, tagjainknak, 
civil szervezeteknek. A felmérés során igyekeztünk választ kapni a sérült 
gyermekek, fiatalok, felnıttek életkörülményeirıl, mindennapi 
tevékenységérıl, kapcsolatairól, sérülésük fokáról. A felmérés eredménye 
igazolta a napközi otthon szükségességét, és javasoltuk az aktuális uniós 
pályázat adta lehetıség kihasználását. Sajnos, ez nem valósult meg. 

2004 óta a jászberényi Vakok- és Gyengénlátók Klubja az 
egyesület tagszervezeteként tevékenykedik. Minden évben vannak közös és 
önálló rendezvényeink is. 

Lehetıségeink szerint képviseljük tagságunk érdekeit a különbözı 
fórumokon. Részt veszünk a megyei Esélyek Háza rendezvényein, 
kapcsolatban állunk a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal, a 
Szivárvány Klubbal, a Jászsági Támogató Szolgálattal. Együttmőködési 
szerzıdésünk van a Belvárosi Általános Iskola Eltérı Tantervő Tagozatával, 
az ott tanító pedagógusok mindenben segítik munkánkat. A SZIE 
Szociálpedagógia Tanszékének hallgatói is többször közremőködtek 
rendezvényeinken. 

Kezdeményezıi voltunk a városban mőködı civil 
társszervezetekkel (Vakok és Gyengénlátók Klubja, Asztma Klub, Siketek és 
Nagyothallók Klubja, Beszédhibások Demoszthenész Csoportja, 
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Mozgássérültek Egyesülete) történı kapcsolat kiépítésének, melynek 
eredményeképpen jött létre 2003-ban, 2005-ben, 2007-ben és 2008-ban a 
„Mozdulj velünk!” Fogyatékosok Sport és Kulturális Napja. Reméljük, ez a 
rendezvény évrıl-évre egyre több ember számára teszi érthetıvé és 
elfogadottá az integráció szükségességét, és járul hozzá az esélyegyenlıség 
megteremtéséhez. Rendezvényeink egy részét, illetve a vezetıségi üléseket a 
Civil Házban tartjuk. 

Az egyesület munkájához szükséges forrásokat tagdíjakból, 
támogatóinktól, a közhasznú szervezeteknek adható 1%-os felajánlásokból és 
pályázatok útján győjtjük össze. Így nyertünk már a Mobilitás 
Közalapítványtól, az Erıforrás Alapítványtól, a Kézenfogva Alapítványtól. 
Évek óta sikeresen pályázunk Jászberény Város Önkormányzati 
Bizottságaihoz. Tavaly a Nemzeti Civil Alapprogramtól fejlesztı játékok 
vásárlására kaptunk anyagi támogatást, melyeket tagjaink kölcsönözhetnek 
majd az egyesülettıl. 

Az egyesületben folyó tevékenységrıl rendszeresen beszámolunk a 
helyi médiában (Jászkürt), illetve tudósítanak eseményeinkrıl (Trió TV és 
Rádió). Az Új Néplap jászsági Civil Kurázsi mellékletében is 
bemutatkoztunk. Két alkalommal is kiállítottunk a Jász-Expo-n és a Civil 
Börzén, hogy ezúton is szerepeljünk a nyilvánosság elıtt, felhívjuk az 
emberek figyelmét a fogyatékosok élethelyzetére, valamint a szükséges 
erkölcsi és anyagi támogatásukra.  

 Egy ízben a Menedzser Bál, egyszer a jászberényi Déryné 
Vegyeskar jótékonysági hangversenyének volt kedvezményezettje az 
egyesületünk. A befolyt pénzt a fogyatékosok nappali intézményére 
különítettük el. 

Évek óta részt veszünk a kistérségi Támogató Szolgálat által 
szervezett Támogató Napon. Csatlakoztunk az Európai Unió „Ma 
aláírásommal állást foglalok…” aláírásgyőjtı kampányához, melynek célja 
az volt, hogy az emberek megismerjék és támogassák a fogyatékos 
személyeket jogaik érvényesítésében. 2008 ıszén részesei voltunk a 
Kézenfogva Alapítvány által Budapesten szervezett „Jobb velünk a világ!” 
jótékonysági rendezvénynek, ahol a sérült emberek segítettek adományaikkal 
egy árvaház létrehozásában.  

Sajnos, az elmúlt tíz év alatt az egyesületünk anyagilag nem tudott 
kellıképpen megerısödni. Ingatlannal nem rendelkezünk, mindenki 
civilként, önkéntesként dolgozik. Pedig terveink rövid és hosszabb távra 
egyaránt vannak. Nagy eredmény a „Nefrit,” a fogyatékkal élık nappali 
intézményének mőködése. Egyesületünk sokat tett ezért, többek között 
szervezımunkával, a szülık tájékoztatásával. Ezután, számunkra a 
legfontosabb, hogy munkalehetıséghez is juttassuk fiataljainkat. A több évig 
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jól mőködı munkahelyük megszőnését a mai napig nem heverték ki, és 
önerejükbıl szinte esélyük sincs az újrakezdéshez!  Másik fontos teendı a 
gyerekek idıszakos elhelyezésének megoldása („bébiszitter szolgálat”), mert 
a szülık betegségük, vagy egyéb helyzetekben nem tudják a sérült gyereket 
kire hagyni. Ehhez kapcsolódik, hogy sok család számára adna biztosítékot a 
jövıjükre nézve, ha a gyereküket a közelükben egy lakóotthonban 
helyezhetnék el! 

Tudjuk, érezzük, hogy számtalan fájó pont van a fogyatékosok 
ellátásával kapcsolatban. Megalakulásunk óta törekedtünk arra, hogy jó 
kapcsolatokat alakítsunk ki mindazokkal, akik segíteni kívánják munkánkat. 
Tíz év után elmondhatjuk, kis lépésekkel haladunk elıre, de nagyon lelkesen, 
saját gyermekeinkért dolgozunk. Eddig mindig megtaláltuk a célok 
eléréséhez vezetı utat, a támogatóinkat, reméljük ez a jövıben is sikerülni 
fog! 


