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„Értsük meg egymást!” 

Érzékenyítő programunk célja, hogy ezek-
re, a társadalmunkban gyakran tabuként 
kezelt kérdésekre tudjunk minél átfogóbb 
válaszokat adni a kisiskolás korosztály szá-
mára. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek 
minél előbb találkozzanak a fogyatékosság, 
a sokszínűség témakörével úgy, hogy lehe-
tőségük legyen a témában saját tapasztala-
tot szerezni és szabadon kérdéseket felten-
ni. 
 
Mi ez a program pontosan? 
 
Szakemberek, és érintettek által összeállí-
tott informatív, interaktív, játékos foglalko-
zásokat tartunk élmény- és drámapedagó-
giai eszközöket alkalmazva annak érdeké-
ben, hogy a résztvevők minél többet meg-
tudjanak a Williams szindrómáról, az értel-
mi akadályozottságról. Találkozzanak az 
akadályozottsággal élő emberek életében 
megjelenő kihívásokkal, a gyakran előfor-
duló kirekesztéssel, miközben empatikus 
készségük fejlődik. Programunkkal azt a 
célt szeretnénk elérni, hogy különbözősé-
geinkre, sokszínűségünkre ne hátrányként 
tekintsünk, felfedezzük a benne lévő lehe-
tőségeket. 

www.williams.org.hu  

Érzékenyítő program a 
Fészekhagyó fiatalok 

szervezésében 
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Mi az a Williams szindróma? 
Mit jelent az, ha valaki értelmi 

akadályozott? 

Magyar Williams Szindróma 

Társaságról 

A társaságot 1999 elején érintett szülők 
alapították, az ÉFOÉSZ, és támogató szak-
emberek segítségével. Célunk az ország-
ban nagyrészt ellátatlan Williams szindró-
más gyermekek, fiatalok és családjaik tel-
jes körű megsegítése, érdekeik képvisele-
te, védelme, és szolgálata, társadalomba 
történő integrációjának elősegítése. Szeret-
nénk, hogy e krónikus betegek a számukra 
potenciálisan legmagasabb elérhető szin-
ten élhessenek, hogy társadalmilag elfoga-
dottá és önálló életvitelre képessé váljanak 
és így beilleszkedhessenek a társadalom-
ba.  
Tevékenységünk az egész ország, sőt a 
környező országok magyar lakta területeire 

is kiterjed. 



Általános iskolás gyerekeknek, iskolai 
osztályoknak, mivel tapasztalataink 
azt mutatják, hogy az elfogadó attitűd 
kialakulását kisgyermek-korban lehet 
a lehető legjobban megalapozni . 
 

Hogyan zajlik egy ilyen foglalkozás? 
 
Az osztályfőnökökkel való előzetes egyez-
tetés után ellátogatunk az osztályba, egy 
osztályfőnöki óra keretein belül történő be-
szélgetésre, rövid ismerkedésre. A progra-
mot az érintett Williams szindrómás fiatalok 
és gyógypedagógus szakember vezetik. 
 
Majd a bemutatkozó alkalmat követő egy-
két hétben sor kerül a hosszabb, igény 
szerint alakítható 60-90 perces foglalko-
zásra, ahol a gyerekek kisebb csoportok-
ban, játékos formában ismerkedhetnek 
meg a Williams szindrómával, szerezhet-
nek saját tapasztalatot, kereshetnek közö-
sen megoldást a kirekesztés problémájára.  

Kiknek szól ez a program? 

Önálló Életvitel Tréning 
 
Célja, az eddig kialakított jógyakorlatok 
folytatása, a már létrejött képességek to-
vább erősítésével. A munka világába tör-
ténő beilleszkedést szituációs játékokkal 
és többek között kooperatív tanulási tech-
nikák elsajátításával valósítják meg. 
 
Önálló életvitel táborok 
 
Ahol szülők nélkül, az önálló életre, az ér-
zékenyítő foglalkozásokra is felkészülnek, 
elvégzik a mindennapokban szükséges 
munkákat és megbeszélik a következő 
rendezvények tematikáját is. Ezekben az 
egészséges életmód mindig központi sze-
repet játszik. 
 
Közös szabadidős programok 
 
A családoktól érkező igények alapján, 
ahol a fiatalok szintén aktív résztvevői a 
tervezésnek, szervezésnek, érdekes sza-
badidős programokat valósítanak meg. 
 

A program egészének  elemei 

Az érzékenyítő programok  
 
Ahogy az előzőkben bővebben leírtuk, a több 
lépcsős programban, elsősorban az általá-
nos iskolás korosztályt célozzuk meg, ahol 
az iskolások együtt beszélgethetnek, tevé-
kenykedhetnek a fogyatékossággal élőkkel 
és megszabadulhatnak a róluk alkotott szte-
reotípiáktól és játékos módszerekkel tanul-
hatják meg a segítségnyújtás különféle for-
máit. 
  
Kiadvány 
 
Az érzékenyítő program tapasztalatait és 
eredményeit szakmai összefoglalóként is el-
érhetővé tesszik. 
 
 

Mindezekhez együttműködő iskolák 

jelentkezését várjuk! 

Ahol már voltunk, mindenütt visszavár-
nak bennünket és programunkat! 

Szívesen elvisszük érzékenyítő játékos 
foglalkozásainkat más iskolákba is, hogy 
velük is megismertethessük ezt a különle-
ges világot. 

 

 

A program a Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit 
Kft. és az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma támogatásával folytatódhatott. Kö-
szönjük támogatásukat!  


