
Örömmel konstatáljuk most már, hogy az utóbbi években ez a reális tájékoz-
tatás kiteljesedni látszik. Azt is, hogy eredményes, mert — többek között —
megfigyelhető az eddig tartózkodó kívülállók fokozódó érdeklődése is.

Az itt  összekötött írások — az eredményességet illetően is — önmagukért
beszélnek!

A fogyatékosságügy reméli és várja a sajtó további, segítőkész közreműkö-
dését. Így remélik az Ábrahámhegyi Napok '93 résztvevői is, akik az alább adott
aláírásaikkal erősítik meg köszönetüket.”

A különös kiadvány — a melyről szóltam — „Hétköznapok — Ünnepnapok”
címmel néhány példányban készült; egy példánya megtalálható a Bárczi Gusz-
táv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Könyvtárában.

Bódy Géza

HELIOS FLASH
(1994. 3. szám)

A kéthavonta megjelenő lap 3. számának első cikke emlékeztet az Európai
Közösség Helios-programjának fő célkitűzésére, amely a fogyatékos emberek
gazdasági,  szociális és kulturális  integrációjának segítése.  A feladat, hogy az
érintett  országokban valamennyi fogyatékoshoz eljussanak az információk és
azonos minőségű, jóllehet eltérő típusú szolgáltatásokban részesüljenek. Ebben
a témában 4 szimpoziont tartottak 1993. novemberében és decemberében a
program 4 akciós programjáról. Ezek a következők:

- a funkcionális rehabilitáció (fizikai rehabilitáció, foglalkozási rehabilitá-
ció, az önálló életvezetésre való felkészítés képességfejlesztés révén stb.),
- az integráció az oktatásban,
- a gazdasági integráció (pályairányítás, a szabad munkapiac lehetőségei és
gondjai, a védőmunkahelyről a szabad munkavállalásra való áttérés) és
-  a  szociális  integráció  és  önálló  életmód  (az  önállóságra  való  áttérés
lehetőségei).

Megtudjuk a cikkből, hogy az oktatási integráció témájában az integráció
minden szintjéről szó volt, s a témakörben három téma elsőbbségét szögezték
le, ezek: a korai fejlesztés, a nevelés a fejlesztés minden szintjén és a pedagó-
gusképzés.

A lap  beszámol  a  Fogyatékosok Első  Európai  Napjának  1993.  december
3-án, a különböző EK-tagországokban megtartott eseményeiről. Kiemelkedő
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rendezvénynek számít az Európai Fogyatékos Személyek Parlamentjének rend-
kívüli ülése Brüsszelben, amelyet az Európa Parlament elnöke,  Egon Klepsch
nyitott meg. Határozatot hoztak a fogyatékosok emberi jogairól, és csatlakoztak
az ENSZ-nek a fogyatékosok érdekében szervezett, világszerte elterjedt akciós
programjához. A Fogyatékosok Európai Napját ezentúl évente megtartják.

1994.  januárjában  megválasztották  a  HELIOS  szakember-teamjének  új
vezetőjét, a hazai szakemberek körében is ismert Philippe Lamoralt

Csányi Yvonne

HÍREK

FELHÍVÁS

a magyarországi nevelőotthonokhoz,
gyermekvárosokhoz, GYIVI-khez, gyermekfalukhoz

Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák, Munkatársak!
Az ENSZ közgyűlése  az  1994.  évet  a  Családok Nemzetközi  Évének nyilvánította.  A
Miskolci Gyermekváros munkatársai javasoljuk, hogy legyen ez az esztendő a családon
kívül élő, intézményekben nevelkedő gyermekek és fiatalok családéve is.
Intézményünkben egész évet átfogó programsorozatot szervezünk, amellyel az a célunk,
hogy:

— elősegítsük gyermekeink vérszerinti kapcsolatainak ápolását és erősítését;
— színes ismeretszerző tevékenységi formákkal felkészítsük őket saját, leendő családi
életükre;
— a már családos, volt növendékeink még több törődési kapjanak intézményünktől,
élettapasztalataikat fiataljainkkal megosztva közreműködjenek nevelésükben;
— szakmai felkészültségünk bővítésével is tegyük eredményesebbe a nevelőotthoni
csoportjainkban folyó családias nevelést;
— több találkozási és ismerkedési lehetőséget biztosítsunk gyermekeink számára ép,
jól működő családokkal, akik pozitív példát nyújthatnak számukra.

A fenti gondolatok jegyeben kérjük Önöket, hogy csatlakozzanak javaslatunkhoz: saját
intézményükben is legyen az 1994. év a családon kívül élő gyermekek családéve is.
Tisztelettel fordulunk az egyházakhoz, karitatív és társadalmi szervezetekhez, szakmai
kamarákhoz, alapítványokhoz, önkormányzati hivatalokhoz, amennyiben javaslatunk-
kal  egyetértenek,  erejükhöz,  lehetőségeikhez  mérten  támogassák  a  megfogalmazott
célok országos megvalósítását gyermekvédelmi intézményeinkben
Miskolc, 1994. január 17.

Dr. Dobos László
igazgató
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