ÉRZÉKENYÍTŐ PROGRAMOK
GYERMEKNAP
TISZAFÖLDVÁR - RÉVAY GYÖRGY EGYMI
2018.05.24.
1. A rendezvény, programelem előkésztésének bemutatása.
A gyermeknapi rendezvényünkről plakáton, az intézmény honlapján, Facebookon és
e-mailben kaptak tájékoztatót a szülők és a kollégák.
A rendezvény programját előzetesen a résztvevő kollégákkal és az intézmény
vezetésével egyeztettük.
Hagyományosan megrendezésre kerülő gyermeknapi rendezvényünket a pályázat
keretében azzal szerettük volna kibővíteni, hogy az otthonukban ellátott súlyosanhalmozottan sérült gyermekeket – fiatalokat és családjukat vendégül látjuk és a
lehető legszélesebb körben bevonjuk a programokba. Az integráció egyik első
lépésének szántuk a rendezvényt, amikor az intézményünkkel egy mozgalmas nap
keretében ismerkedhettek (volna) meg a fejlesztő nevelés-oktatás keretében ellátott
tanulók.
A rendezvényhez kapcsolódó légvár-bérlésre, bemutatókra és vendéglátásra
tervezett összegeket nem sikerült felhasználni, mert az árajánlatok nem érkeztek
meg időben. Így a megvalósításhoz szükséges eszközöket az intézmény és az itt
működő, „A Homoki Diákotthon Fiatal Dolgozóinak Egyesülete a Sérült
Gyermekekért” nevű szervezet biztosította.
2. A rendezvény szakmai megvalósulása.
A gyermeknapon, az előzetes terveink alapján szerettük volna a súlyos - halmozottan
fogyatékos gyermekeket és szüleiket megismertetni az intézményünkkel és az itt
folyó munkával egy játékos, vidám nap formájában. Sajnos azonban, a szülőklubhoz
hasonlóan ismét nem volt nagy az érdeklődés részükről. Csak három szülő és
gyermek jelent meg a rendezvényen a 14 meghívott családból.
Az iskolánk tanulói ezen a napon több játékos feladatban is kipróbálhatták
ügyességüket. Volt horgászat, lövészet, célba dobás, diótörő, lufifújás,
zsákbamacska, szerencsekerék, lovaglás, csigaterelő, öko-stand, fahoki, trambulin,
arcfestés, csillámtetoválás. A gyermekek csoportonként vettek részt a játékokban, és
a feladatok elvégzése után zsetonokat kaptak, melyet édességre és különböző
tárgyjutalmakra lehetett beváltani.
A súlyosan halmozottan sérült tanulóink szüleikkel és kísérő kollégákkal keresték fel
a különböző állomásokat, velük együtt részesülhettek a játékok nyújtotta örömben,
pont úgy, mint kevésbé sérült társaik.
Természetesen fizikai korlátaikat figyelembe véve tudtak válogatni a
játéklehetőségek között, de számukra is rejtett nyereményeket a szerencsekerék, és
talán rajtuk csillogott legfényesebben a csillámtetoválás. A teljesített feladatok után

járó ajándéktárgyak (plüss figurák és játékok) maradéktalan örömet okoztak
számukra is. Öröm volt látni, hogy mennyire szurkolnak nekik iskolánk tanulói egyegy feladatnál, pillanatig sem érzékeltetve „súlyosabb másságukat”. Hihetetlen
toleranciával, elfogadással találkoztunk gyermekeink részéről, és nagyon jó volt látni
a kollégák felengedő szorongását is a nap folyamán. Természetesen mindenkit
megérint egy fekvő tolószékben élő lélegeztető gépes gyermek látványa, de percek
kérdése, és csak a GYERMEK látszik. Mellékessé válik a fizikai korlát, amint a
csillogó szemek a játékba feledkeznek.
Munkatársaink egy részének a családok kísérése volt a feladata, de volt, aki egy-egy
állomáson biztosította számukra a játék lehetőségét. Mások a szociális ellátási
feladatokat végezték a gyermekekkel, ami jelen esetben szülői segítséggel
(irányítással) valósult meg. Nagyon nagy segítség volt első alkalommal a szülőtől
látni a bevált fogásokat, a házi praktikákat a különböző műveleteknél. Akár a
pelenkázás, akár a szondán táplált gyermek etetése nagy gyakorlatot kíván, az erre
a feladatra beosztott kollégáink ezeket a mindennapokban fogják majd végezni a
fejlesztő nevelés-oktatás iskolai keretei között.
Olyan munkatársunk is volt, akinek azt a feladatot osztottuk, hogy a rendezvény
forgatagában elfáradt súlyosan halmozottan sérült gyermekek pihenését biztosítsa
nyugodt környezetet teremtve, „dajkálva” a pihenni vágyót.
A délutáni programok között szerepelt zenés, táncos műsor, ahol egy meghívott
előadó, Molnár Orsolya a gyerekekkel együtt énekelt és táncolt. Az előadó díját az
intézményünkben működő egyesület fizette. Volt lufihajtogató bohóc is, Lakatos
Roland, aki különböző figurákat hajtogatott lufiból a gyerekeknek. Az ő díját is az
egyesület fizette. Velük a kapcsolatot telefonon vettük fel, és nagy örömmel vállalták
a fellépést, az utolsó pillanatban is, hiszen szinte az utolsó napig vártunk az
árajánlatok eredményességére. Szerencsére az egyesület jóvoltából nem maradtak a
gyermekeink szórakoztató műsorszámok nélkül. Mindenki nagyon élvezte a
programokat és jól érezte magát.
A ritmus és a zene kifejezetten szórakoztatta a súlyosan halmozottan sérült
gyermekeket is. Előzetes félelmeink, hogy a hangos zene esetleg bántóan hat
érzékeikre, szerencsére nem igazolódtak be.
A rendezvény 10 órától 18 óráig tartott.
3. A rendezvény értékelése.
A rendezvényen minden gyermek nagyon jól érezte magát, és a részt vevő szülők is
pozitív visszajelzéseket adtak, melyet az általuk kitöltött elégedettségi kérdőívek is
megerősítenek. A kitöltött kérdőívek 100%-ig azt mutatják, hogy a szülők is
maximálisan meg voltak elégedve a programmal.
Bevont kollégáink előzetes félelmeit eloszlatta a gyermekekkel való személyes
találkozás. Állapotuk súlyossága miatt ellátásuk nagyobb feladatnak tűnik első
ránézésre, mint valójában. Munkatársaink megtapasztalhatták, hogy az otthon,
szülőkkel szerzett rutin következtében a súlyosan halmozottan sérült gyermekek

gondozása sem kivitelezhetetlen. Szokatlan volt ugyan számukra ennyire sérült
gyermekekkel foglalkozni, de mindennapjaikban hasonló tennivalókat látnak el
középsúlyos fokban sérült gyermekek között is, szerencsére mindannyiuk számára
megnyugtató eredménnyel, kellemes élményekkel zárult a nap.

