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Oldalra olyan falak kerülnek, amelyek a különböző ér-
zékleti megtapasztalásokat segítik. Lesz például egy 
hangfon két virág alakú játékkal: ha valamelyikbe bele-
szól a gyerek, a másik hallja. Az egyik pont olyan ma-
gasságban lesz, hogy a kerekesszékes gyerekek tudják 
használni, a másik egy picikét magasabb. Készül olyan 
trambulin, amin kerekesszékkel is lehet ugrálni. Nagy 
játszóvár emelkedik majd az egykori homokozó helyén, 
emellett felépül egy megemelt homokozó, ahol az ép gye-
rekek állva tudnak játszani, de aki kerekesszékes vagy 
csak hasalni tud, szintén hozzáfér. Lesz egy fészekhinta 
is, amibe szintén több gyerkőc belefér. Tulajdonképpen 
az egész kert játéktér lesz.
Mivel a hozzánk járó gyerekek nagy része a sérülése 
miatt nem beszélő, olyan piktogramokat helyezünk el – 
afféle képes használati utasításokat –, amiket a gyerekek 
használni tudnak az egymás közti kommunikációra, 

illetve itt az is találkozik ezekkel a jelekkel, aki ilyet még 
soha nem látott. Ez is egyfajta képzés.
Egész napos iskola vagyunk, a gyerekeink reggel 8 órától 16 
óráig itt vannak, a mozgásórákon, illetve az óra közti szü-
netekben is gyakran kimennek játszani. Az új játszótéren a 
tanáraink kiváló kinti foglalkozásokat szervezhetnek majd. 
A nyitvatartási időben a környékbeli családok, gyerekek is 
szabadon jöhetnek – folytatta az igazgatónő.
Bokor Györgyi gyógypedagógus, az Egyesület az 
Inkluzióért alapító tagja elmondta: az egyesület segít ki-
alakítani a befogadó játszóterek oktatási programját és 
kommunikációs stratégiáját, emellett elvégzik az elkészü-
lő játszóterek működésének kiértékelését és jó gyakorlata-
inak továbbadható elemzését. Az egyik általuk kitalált és 
a MagikMe Kft.-vel közösen létrehozott játék az a meg-
emelt homokozóbucka, amelyhez azok a gyerekek is hoz-
záférnek, akik kerekesszékkel sem tudnak mozogni. 
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– A program elindításához nagyban hozzájárult a 2017. 
év végén forgalomba került Nagykarácsony sorsjegy si-
kere, hiszen a játékosok vásárlásukkal sorsjegyenként 
25 forinttal támogatták A játék összeköt! programot. Az 
így összegyűlt mintegy 75 millió forintból a csillaghegyi 
után további két inkluzív, az egyetemes tervezés szabá-
lyai szerint kialakított játszótér kerül átadásra – ismer-
tette az előzményeket Rosner Imre, a Szerencsejáték Zrt. 
Karitatív Osztályának vezetője.
– 2015 decemberében írta alá az együttműködési megál-
lapodást a Szerencsejáték Zrt. és a FESZT (Fogyatékos 
Emberek Szervezeteinek Tanácsa) – mondta el Földesi 
Erzsébet, a FESZT a főtitkára. – A megállapodás több 
olyan társadalmi célt tűzött ki, mint a  fogyatékosság-
gal élő emberek foglalkoztatásának elősegítése, az isko-
láskorú gyerekek érzékenyítése a  fogyatékossággal élő 
gyerekek iránt, valamint az egyetemes tervezési elv mi-
nél szélesebb kiterjesztése. Ez utóbbi lényege az, hogy 
olyan tárgyak, szolgáltatások vagy épített környezetek 
jöjjenek létre, amelyek mindenki számára alkalmasak, 

fogyatékosságára vagy képességekre való különbség 
nélkül. Az egyetemes tervezési elv jó példája az új ját-
szótér. A játék összeköt! program egyik legfontosabb 
célja, hogy a fogyatékosággal élő és az ép gyerekek 
természetesen játszhassanak együtt, megismerhessék 
egymást, és magától értetődővé váljon számukra egy-
más elfogadása.
– Részt vettünk a tervezési szakaszban is, segítettünk 
kiválasztani azokat a játékokat, amelyek a lehető leg-
jobban megfelelnek a többségi, illetve a valamilyen 
érintettséggel élő gyerekek igényeinek egyaránt – foly-
tatta Horváthné Illés Barbara, a Budapest III. Kerületi 
Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény vezetője.
–  Fontos szempont volt, hogy minden játékot meg lehes-
sen közelíteni kerekesszékkel, bottal, vagy akár azoknak 
a gyerekeknek is, akik csak feküdni tudnak. Épül egy kis 
házikó, ahová a kerekesszékesek is be tudnak menni egy 
rámpán az ép gyerekekkel együtt. Kerekesszékes hin-
tánk már van, az is része lesz az integrált játszótérnek. 

A Szerencsejáték Zrt. támogatásával épül meg a III. kerületi Csillagház Általános Iskola területén A játék összeköt! 
program első játszótere, amely az ép és a fogyatékossággal élő gyermekek integrációját szolgálja.

A Szerencsejáték Zrt. által kezdeményezett 
játszótérépítési program megvalósításának 
szakmai partnere a Fogyatékos Emberek 
Szervezeteinek Tanácsa (FESZT), mely a kü-
lönböző fogyatékossággal élő személyek ér-
dekképviseletét ellátó országos, illetve regio-
nális szervezetek ernyőszervezete, és egyben 
tagja az Európai Fogyatékosügyi Fórumnak 

(EDF). A FESZT partnere a Mozgássérültek 
Budapesti Egyesülete (MBE), ők hozták lét-
re az Egyetemes Tervezés Információs és 
Kutatóközpontot (ETIKK) abból a célból, hogy 
az egyetemes tervezés eszméjét terjessze. A ját-
szótér-program tervezésekor vált partnerré a 
MagikMe Kft., amely inkluzív játszótéri játé-
kokat tervez és árusít.

Rosner Imre, Földesi Erzsébet, Horváthné Illés Barbara és Bokor Györgyi.
lent egy kerekesszékes hinta és a készülő játszótér látványterve. Fotók: Hernád Géza


