
Sérült emberek szabadidõs
programszervezése 
külföldön és hazánkban

Gyógypedagógiai tanulmányaim során kerültem elõször kapcsolatba sérült
gyermekekkel, felnõttekkel. A fõiskolai évek alatt lehetõségem volt
Amerikában tölteni négy egymást követõ nyarat sérült emberek szabadidõs
programszervezõjeként, illetve a programok kivitelezéséért felelõs terapeu-
taként. Az elsõ két év tapasztalatait korábban megjelent cikkemben foglaltam
össze (l. Madarász Éva: tanulmányút, tapasztalatcsere. In: Gyógypedagógiai
Szemle, 2002/1.). E cikk folytatása a korábbinak a további tapasztalatokról,
valamint összefoglalása a sérült emberek programszervezésének lehetõ-
ségeirõl, megvalósításáról különbözõ országokban, illetve most már hazánk-
ban is.

2000 nyarán tapasztaltam elõször külföldön, hogy az értelmi- illetve
mozgásfogyatékossággal élõ felnõtteknek számos szervezet segít szabadidõs
programjaik, nyári vakációjuk hasznos és élvezetes eltöltésében. Érdeklõ-
déssel fordultam ezen programok szervezeti és anyagi megvalósítása felé, s az
elmúlt néhány évben Amerikában, Ausztráliában valamint Olaszországban
szereztem tapasztalatokat.

Amerikában nyári tábor keretein belül, Ausztráliában utazási irodaként,
Olaszországban pedig non-profit szervezeti formában mûködik egy-egy ilyen
szolgáltatás, melyeket sikerült közelebbrõl is megismernem, róluk személyes
tapasztalatokat gyûjtenem. A szervezés és mûködtetés körülményei ezen
országokban általában azonosak, a jelentkezõk az interneten keresztül, illetve
telefonon vehetik fel a kapcsolatot az adott szervezettel, majd egy jelentkezési
lapot kitöltve egyeztetnek egy közös idõpontot, találkozót, az egyén
megismerése és szükségleteinek feltérképezése céljából. Különbözõ prog-
ramok közül választhatnak, az egyéni igényeknek és lehetõségeknek meg-
felelõen. A finanszírozás alapítványi társaságok esetében kedvezõbb lehet,
mivel a kapott támogatásoktól függõen tudnak hozzájárulni egy-egy program
kedvezményes lebonyolításához. Adott esetben lehetõség nyílik egyéni
program, kíséret megszervezésére is. A szervezetek általában külföldi prog-
ramokat is ajánlanak, illetve lehetõséget nyújtanak külföldi csereprogramok
lebonyolítására.

Az Amerikai Egyesült Államokban két nyarat töltöttem ilyen programok
szervezésével, illetve lebonyolításával. A programok 2-9 naposak voltak.
Amerika nyugati partjain különbözõ nemzeti parkokat, olyan híres

149



150

nagyvárosokat, mint New York, Boston, Washington, valamint óceánparti
kedvelt üdülõhelyeket látogattunk meg. Az utazótábor vezetõjeként egy 4 fõs
nemzetközi csapatban dolgoztam, megszerveztem a programok anyagi, tárgyi
feltételeit, felelõsséget vállaltam vendégeink egészségügyi ellátásáról
(tanfolyam elvégzését követõen), valamint gondoskodtam szabadidejük aktív
és élvezetes eltöltésérõl.

Olaszországban ehhez hasonló programszervezést egy non-profit keretek
között mûködõ szervezet segítségével ismerhettem meg. A társaság hosszú
évek mûködése során számos utazási lehetõséget, illetve csereprogramot
biztosít sérült embertársainak. Vendégeik válogathatnak olaszországi
programok közül, de gyakran szerveznek külföldi utazásokat Amerikába,
Ausztráliába, valamint Európa több országába, egy kellemes hosszú hétvége
eltöltésére Párizsban, Barcelonában vagy akár az idei nyáron Budapesten is.
Az olasz alapítvánnyal két hetes utazásokon vettem részt, egy anconai téli
vakáción, valamint egy nyári vakáción, Szardínia szigetén.

Ausztráliában két különbözõ, utazási irodaként mûködõ szervezettel
kerültem kapcsolatba, s töltöttem velük néhány hét vakációt személyi
segítõként. Ausztrália keleti partjain utaztunk, az egyik két hetes „road trip”
keretében szinte minden nap úton voltunk, s minden éjszakát az ország egy
más pontján töltöttük, az adott helyi nevezetességeket megtekintve.
Vendégeinknek olyan élményeket biztosítottunk, mint óceáni fürdõzés, Nagy
Korallzátony megtekintése hajókirándulás keretében, vízi programok
szervezése búvárkodással, koncertek, élményparkok. Lehetõség volt vásár-
lásra, éttermi étkezésekre, igény szerint masszázsra. A két iroda ugyanakkor
gyakran szervez egynapos programokat is. Ilyenkor mozi-látogatás,
futballmeccs megtekintése szerepel programjaik között, valamint a nagy
érdeklõdésre való tekintettel, tervbe vették külföldre hirdetett vakációk
megszervezését.

A sok-sok külföldi tapasztalat, ismeretszerzés, programszervezés,
lebonyolítás, valamint az érzés, amit e látogatásokon kaptam sérült
embertársainktól, az izgalom, boldogság, csillogás, ami a szemükben látszik
egy-egy ilyen program alkalmával, felejthetetlen. A sok nevetés, a lehetõség,
hogy sérült társainkat segítsük szabadidejük és vakációjuk aktív, élvezetes,
élménydús eltöltésében, valamint olyan élmények biztosítása, melyek
eltérnek a megszokottól, mindennapostól – vagyis a boldog pillanatok és
tapasztalatok vezettek odáig, hogy Magyarországon is megalapítsak egy
hasonló szervezetet. Az Útitárs Közhasznú Alapítvány (UTKA) fogyaté-
kossággal élõ felnõtt társaink számára biztonságos, élvezhetõ kikapcsolódást
és nyaralási lehetõséget biztosít, továbbá kulturális programokat szervez,
ezáltal teszi színesebbé, gazdagabbá mindennapjainkat. Programjaink között



megjelenik az aktív pihenést szolgáló kétnapos hétvégi kirándulás mellett a
több napos magyarországi, illetve Európa különbözõ országaiba szervezett
utazási kínálat. Külföldi kapcsolatainkkal együttmûködve lehetõséget
biztosítunk csereprogramok lebonyolítására, ezáltal növelve a szociális, társas
kapcsolatok kialakításának esélyét.

Madarász Éva

A szerzõ az Útitárs Közhasznú Alapítvány
(UTKA) alapítója, kuratóriumának tagja,

logopédus-gyógypedagógus
www.utka.hu T: 06(30) 314-48-14
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KÖSZÖNTÉS

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedõ tudományos
munkássága elismeréseképpen Akadémiai Díjban részesítette: Gósy Máriát,
a nyelvtudomány doktorát, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos
tanácsadóját, az ELTE Fonetikai Tanszék tanszékvezetõ egyetemi tanárát.   

Gósy Mária Pszicholingvisztika címû munkája a tudományszak eredmé-
nyeinek rendszerezõ összefoglalása mellett saját kutatásokon alapuló új
témákat is felvet, így az egyetemi oktatásban és a doktori képzésben is ered-
ményesen használt szakmunka lett. Szigorú tudományossága mellett jellemzõ
közérthetõ, olvasmányos stílusa, amely az érdeklõdõk szélesebb körének
figyelmét is felkeltheti.

Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora Dr. Csányi Yvonne-nak nyugállomány-
ba vonulása alkalmából, tudományos munkásságáért, melyet a hallássérültek
pedagógiájának területén fejtett ki, Professor Emerita címet adományozott.

A kitüntetett kollégáknak szívbõl gratulál a Magyar Gyógypedagógusok
Egyesülete.


