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Semmit rólunk, nélkülünk! 
Közösségi munkásokkal a fogyatékkal élőkért

A  Látássérültek Regionális Köz-
hasznú Egyesületének tagjai és mun-
katársai – székesfehérvári szóhaszná-
lattal „lárkések” – évek óta szervesen 
kapcsolódnak a megyeszékhely közös-
ségi kezdeményezéseihez. Szokó Zsolt, 
a  szervezet egy autóbaleset következ-
tében világtalanná vált elnöke mind-
három kulturális közfoglalkoztatási 
programhoz csatlakozott kis létszámú, 
de annál lelkesebb csapatával, hogy a 
közösségi művelődési szakterület által 
nyújtott segítséget is igénybe véve vé-
gezhesse elfogadás növelő tevékenységét.

Egerszegi Balázs: A  LÁRKE te-
vékenységének köszönhetően évek 
óta köztiszteletben álló polgára vagy 
Székesfehérvárnak, a  Fejér megyében 
sokfelé végzett érzékenyítő tréningjei-
tek, valamint a regionális médiában 
történő szerepléseitek pedig jócskán a 
városhatáron túlra vitték a híreteket. 
Honnan jött az ötlet, hogy a kulturális 
közfoglalkoztatás által kínált lehető-
ségekkel élve erősítsétek tovább külde-
téseteket?

Szokó Zsolt: Egy partnerszerveze-
tünktől hallottunk először a Nemzeti 
Művelődési Intézetről és az akkor 
induló Kulturális Közfoglalkoztatási 
Programról, illetve az előzetes regiszt-
ráció lehetőségéről, és úgy döntöt-
tünk, hogy belevágunk. Az első, 2013 
decemberében indult öt hónapos 
programban egy helyet kaptunk, szer-
vezetünk történetének első közösségi 
munkása pedig jelenleg már egy futó 
TÁMOP projektünk menedzsereként 
dolgozik nálunk. A  második körben 
ugyancsak egy fő foglalkoztatására 
nyílt lehetőségünk, jelenleg viszont 
már három embert köszönhetünk az 
aktuális programnak.

E. B.: Melyek azok a tevékenysé-
gek, amelyekben a leginkább a se-
gítségetekre tud lenni a jelenlegi há-
rom közösségi munkásotok? Volt-e 
valamelyiküknek olyan szaktudása, 
amely célzott erősítést jelentett szá-
motokra?

Sz. Zs: Több projektet futtatunk 
egymás mellett, amelyekhez nagyon 
sok kutatási anyagra van szükségünk, 
ezek elkészítésében pedig kiemelt 
szerephez jutnak a kifejezetten talp-
raesett, fi atal kollégák. Szerepválla-
lásuk azért is nagyon fontos, mert 
tevékenységük az alapja a megvál-
tozott munkaképességűek szociális 
és munkaerő-piaci állapotfelmérését 
megvalósító feladatainknak. Konkrét 
fogyatékkal élőkkel végzendő mun-
kához kapcsolódó ismerettel, illetve 
közművelődési szaktudással egyi-
kük sem rendelkezett, ez utóbbit a 
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most nyáron lezajlott százhúsz órás 
képzés során szerezhették meg. Azt, 
hogy a tanfolyamon elsajátított kö-
zösségfejlesztői, illetve egyéb ismere-
teket mennyire tudják majd haszno-
sítani a mindennapi tevékenységük 
során, az elkövetkezendő hónapok 
döntik el.

E. B.: Irodai közösségetek megle-
hetősen eltérő státuszú emberekből 
áll, hiszen a főállásúak és a különböző 
TÁMOP-os projektek segítségével fog-
lalkoztatott kollégák mellett most itt 
vannak a közösségi munkások is. Éva, 
Ábel és Dávid hogyan illeszkedett be a 
csapatba?

Sz. Zs: Nincs gond az összhang-
gal, ráadásul most egy hétvégi ösz-
szetartásra, csapatépítő tréningre 
készülünk, amelyen közösen sze-
retnénk meghatározni a LÁRKE 
rövidtávú stratégiáját. Továbbra is 
fontosnak tartjuk a társadalmi érzé-
kenyítést, valamint azt, hogy ne csak 
a látássérülteket szólítsuk meg, ha-
nem szélesebb társadalmi rétegeket 
érjünk el. Ezekbe a célcsoportokba 
ugyanúgy beletartoznak a valami-
lyen más fogyatékkal élők, mint az 
egészségesek, hiszen az élet minden 
területére kiterjedő elfogadókészsé-

gük az ilyen úgynevezett érzékenyí-
tő tréningekkel fejleszthető igazán. 
Mindezek mellett az igazi kitörési 
pontnak jelenleg a foglalkozási reha-

bilitációt tartjuk, melynek során az 
abban részt vevő szervezetek célja a 
betegség vagy baleset miatt megvál-
tozott munkaképességűek foglalkoz-
tatási arányainak javítása.

E. B.: A  Nemzeti Művelődési In-
tézet Fejér Megyei Irodája által men-
torált Kapunyitogató programban 
történő részvételetekkel nemcsak a 
közfoglalkoztatás, hanem a közmű-
velődési feladatellátás területén is 
partnerek lettünk. 2014-ben hat kü-
lönböző Fe jér megyei kistelepülésen 
ötvöztük sikerrel a közművelődési 
feladatellátást az egészséges részt-
vevőket célzó érzékenyítő tréninggel. 
Számíthatunk-e erre az együttműkö-
désre a továbbiakban is?

Sz. Zs: Természetesen! Mint em-
lítettem, elengedhetetlennek tartom, 
hogy az épekkel is megismertethes-
sük a látássérültként élők mindennap-
jait, a  Kapunyitogató programokhoz 
kapcsolódó kísérőrendezvényeken ta-
pasztalt reakciók pedig azt igazolták, 
hogy ezek a rendezvények is megfe-
lelő platformul szolgálhatnak ehhez a 
tevékenységhez.

SZOKÓ ZSOLT (1969): „Fiatalon autóbalesetben megvakult emberként célom a társa-
dalmi szemléletmódváltás ösztönzése. A  LÁRKE alapító tagjaként 2003 óta végzem az 
egyesület irányítását. A projektek során kiemelt feladatunk a látássérült emberek életmi-
nőségének javítása. Tesszük ezt azért, mert meggyőződésem, hogy a tudás megszerzése, 
a lehetőségek felkínálása eredményeként érhető el a valódi esélyegyenlőség. Gyógymasz-
szőri képesítésemet követően nonprofi t menedzserként szervezem az egyesület működé-
sét és alakítom ki magam körül az elhivatott szakemberek csoportját. Huszonhárom éve 
vakvezető kutyával közlekedek, melynek segítségével teljes értékű életet élek jelenleg is.”

EGERSZEGI BALÁZS (1974): végzettségét tekintve közművelődési szakember. 1997-ben 
a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerzett művelődésszervező diplomát. 1997 és 
2001 között művelődésszervező több Fejér megyei kistelepülésen, 2001 és 2009 között az 
Origo internetes portál, 2010 és 2012 között a Fejér Megyei Esélyegyenlőségi Iroda szak-
embere. 2013 óta a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa.
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