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Sziasztok, Lányok! 

 

A mai foglalkozásunk támáját a Felelősségvállalás másokért, önkéntesség témakörén belül 

választottam.  

Fontosnak tartom, hogy kialakuljon bennetek a szociális érzékenység, a hátránnyal élők iránt 

érzett felelősségvállalás, és az értük végzett önkéntes feladatvállalási hajlandóság beépüljön 

mindennapi életetekbe, mely azon túl, hogy együttműködésre, egymásra figyelésre, empátiára, 

szolidaritásra, egyéni felelősségre, és közös felelősségvállalásra tanít, fontos 

személyiségfejlesztő hatással is bír. 

 

A másság sajátos formája, ha egy embertásunk azért különbözik tőlünk, mert testi, esetleg 

értelmi téren károsodott. Az ilyen embereket fogyatékkal élőknek nevezzük. 

A fogyatékosság azt jelenti, hogy valaki maradandóan testi vagy értelmi elváltozásban 

szenved. 

 

Szerintetek mi az oka, hogy az emberek egy részében tartózkodás, néha ellenszenv jelenik meg 

a fogyatékkal élők iránt? 

 

Olvassátok el ezt a megrázó vallomást, és válaszoljatok a kérdésekre! 

„Mindig megborzongtam, valahányszor kerekesszékes embert láttam. Volt, hogy a szemem is 

behunytam, csak ne legyen előttem a jelenség. Aztán egyszer, miközben a járdaszigeten állva 

vártam a villamost, a jeges úton megcsúszott egy autó, és nekem rohant. Mindkét lábamat 

csonkolni kellett, és én is tolókocsiba kényszerültem. Ekkor tudtam meg, hogy kétféleképpen 

ítéljük meg a fogyatékosságot. Kívülről és belülről. S azóta, ha elforduló tekintetet látok, nem 

szégyellem a helyzetemet, sőt szeretném ilyenkor az illető szemébe kiálltani: Élek! Élek!” 
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- Miért van a fogyatékosság megítélésének két oldala? 

- Hogyan jelenik meg az élet értéke az egyik és hogyan a másik oldalon? 

- Miért kelthet kisebbségi érzést a fogyatékkal élőkben a helyzetük? 

 

A fogyatékkal élők megítélésében döntő szempont kell legyen, hogy ugyanúgy részei, elemei a 

társadalomnak, mint az egészséges emberek. Gondolkodnak, terveznek, mint mi, szeretnek, 

esetleg gyűlölnek, emberi kapcsolatokat alakítanak ki, sőt lehetőségeikhez képest dolgoznak is. 

A fogyatékkal élők emberileg egyenrangúak velünk. 

 

- Miért mondhatjuk azt ki, hogy a fogyatékkal élők egyenlőek velünk? 

-  Mit jelent az, hogy ők egyenrangúak az egészségesekkel? 

 

Legtöbb fogyatékkal élő rajta kívül álló ok miatt került a helyzetébe. 

A fogyatékosságot főleg az alábbi tényezők váltják ki: 

- balesetek, 

- szerzett betegségek, 

- születési rendellenességek. 

 

Nevezzetek meg olyan konkrét okokat, amelyekről tudjátok, hogy fogyatékosságot váltottak ki! 

 

A fogyatékosságnak sokféle formája van. 

A leggyakoribb a mozgáskorlátozottság, amely azt jelenti, hogy a fogyatékkal élő nehezen vagy 

egyáltalán nem képes helyváltoztatásra. Legtöbb mozgáskorlátozott csak kerekesszéken tud 

közlekedni. Hazánkban több tízezer mozgáskorlátozott él. A kerekesek legtöbbje dolgozik, 

sokuknak állandó munkahelye van. Ugyanakkor számos problémával kell naponta 

megküzdeniük. 

 

- Milyen nehézségek merülnek fel a kerekesszékesek számára mindennapjaikban? 

 

Súlyos fogyatékosságnak számít a vakság. Érdekes, hogy a vakok fehér botja nem elrejti, 

inkább kiemeli a másságot, és ez mégsem vált ki belőlük szembenállást. 

 

Olvassátok el a következő szemelvényt és válaszoljatok a kérdésre! 

A forgalmas útkereszteződésben tucatnyi ember állt arra várva, hogy kissé szűnjön a 

gépkocsiáradat, s át lehessen menni. A fehérbotos férfi ekkor érkezett oda. Mintha csak látott 

volna, megállt a többiek mögött. Amikor végre át lehetett menni, ketten is belekaroltak, hogy  
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segítsék. Köszönöm, köszönöm – motyogta ő halkan. A jobb oldalán lévő segítője ezt mondta: 

Ugyan! A másik ember szinte szemrehányóan szólt rá: Csak nem képzelte, hogy otthagyjuk! 

Mivel magyarázható, hogy a vakokkal szemben majdnem mindenki segítőkész? 

 

A vakok maguk is igyekeznek minél inkább beilleszkedni a társadalomba. Lehetőségeiknek 

megfelelően munkát vállalnak, és nagyon megbízhatóan dolgoznak. A legtöbb vak kiemelkedő 

kézügyességgel rendelkezik. 

Fel tudtok sorolni olyan munkákat, amelyet vakok végeznek? 

Kimondottan a vakok számára készült a Braille-írás, melyet francia feltalálójáról neveztek el. 

Ennek az a lényege, hogy a papír felületéből kidomborodó pontokat kell kézzel kitapintva 

összeolvasni. A hét pont különböző variálása minden betű lejegyzésére alkalmas. Manapság 

már könyveket is kiadnak Braille-írással. 

 

Igen sok ember él halláskárosultként. Ez vagy nagyothallást, vagy teljes siketséget jelent. Ha 

az utóbbi a születéstől kezdve megvan, azzal jár, hogy az illető nem képes megtanulni beszélni, 

ezt nevezik siketnémaságnak.  

- Hogyan kommunikálnak egymás között a siketnémák? 

- Hogyan segíti a televízió időnként a siketnémákat? 

 

A testi fogyatékosság nem zárja ki a magas szellemi tevékenységet. Köztudott, hogy a világ 

egyik legnagyobb zeneszerzője, Beethoven pályája végén megsiketült, nagyszerű IX. 

szimfóniáját s benne az Örömódát siketen komponálta. A fiziológiai siketség nem zárja ki az 

ún. belső hallást, mellyel Beethoven is rendelkezett. De, John Milton kiváló angol költő 

negyvenhárom éves korára megvakult. Élete legjelentősebb művét, az Elveszett paradicsom 

című elbeszélő költeményét vakon alkotta meg. 

 

A fogyatékosság legmegrázóbb formája az értelmi fogyatékosság. Ez a másság az esetek 

döntő többségében rendellenes magzati fejlődés következménye. 

Az értelmi fogyatékosok legtöbbje nem képes támogatás, segítség nélkül élni. 

E fogyatékosok egy része csak zárt intézetben képes élni. Van köztük olyan, aki munkát is 

végez, van, akit csak lekötnek különböző foglalkozásokkal, s olyan is van, aki semmit sem 

tud a világról, csak létezik. 

 

Olvassátok el az alábbi szívszorító szemelvényt, és válaszoljatok a kérdésekre! 
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Egy főorvos mesélte: 

„Behoztak a kórházba egy 12-13 éves forma gyereket súlyos tüdő- és mellhártyagyulladással. 

Értelmi fogyatékos volt: nem tudott beszélni, csak morgott, nem fogta fel a körülötte lévő 

világot. Legfeljebb az anyját ismerte meg, de kérdés, tudta-e, kicsoda. Utóbb kiderült, hogy 

elmúlt húszesztendős. Orvos ilyent nem mondhat, de ha van kegyes halál, az ő állapotában 

megváltás lett volna. S ekkor jött a megdöbbenés. Az édesanyja sírva könyörgött, mentsem 

meg a gyerekét, aki az életét jelenti neki. A férje elhagyta őt, csak ez a gyerek létezik 

számára. Ápolja, mosdatja, mozgatja: belepusztulna, ha a fia meghalna. Ép emberért nem 

tettem volna meg azt, amit ezért a gyerekért megtettem, bár tudtam, hogy legfeljebb néhány 

évig fog élni. Sikerült meggyógyítanom.” 

- Hegyesen cselekedett az orvos? 

- Kinek segített a súlyos értelmi fogyatékos gyerek meggyógyításával? 

- Többet tett-e, mintha csak meggyógyította volna a tüdő- és mellhártyagyulladást? 

Az emberi élet a legsúlyosabb értelmi fogyatékosság esetében is sérthetetlen. 

A fogyatékosok iránt tanúsítandó helyes magatartásunkat több tényező befolyásolhatja: 

- az irántuk megnyilvánuló együttérzés, 

- az emberség, 

- a keresztényi-felebaráti szeretet. 

A fogyatékkal élők elfogadása elemi emberi kötelességünk. 

Kamarás Iván Erkölcstanában így ír erről. 

„A segítségre szoruló emberként egyenrangú a segítővel. Bármennyire is „lent” van – betegség, 

drogfüggőség, értelmi fogyatékosság miatt -, az élethez való jogait, egyedi személyiségét a 

legnagyobb tiszteletben kell tartani. A fogyatékos nem kevesebb, mint a segítő, csak valamivel 

kevesebb jutott vagy maradt neki. Minden ember egyenlő méltóságú.” 

                                                                                                                       (Erkölcstan, 119.o.) 

A fogyatékosság elfogadására minden olyan tevékenységnek ösztönöznie kell bennünket, 

amellyel ezek az emberek igyekeznek bekapcsolódni a társadalomba. Ilyen például a kéz nélkül 

alkotók művészi munkája. A szájjal-lábbal festő művészek folyamatosan készítenek kisméretű 

naptárakat, képeslapokat, könyvjelzőket, bizonyítva nemcsak művészi képességüket, hanem azt 

is, hogy közénk akarnak tartozni. 

A másság elfogadásával már ti is találkoztatok a csoporton belül. A rendszeresen megvásárolt 

szájjal-lábbal festő művészek alkotásaiból láthattok egy nagyméretű montázsképet a 

csoportszoba falán, és egy kisméretű naptárt a beszélgetősarok asztalán. Így, mi is 

elmondhatjuk, segítjük, tiszteljük a fogyatékkal élőket. Persze ennyi nem elég.  

Ragadjátok meg az alkalmat közvetlen környezettetekben, szűkebb-tágabb közösségetekben, 

és ha van rá lehetőségetek segítsetek a fogyatékkal élő embertársaitoknak. Akár alkotásaik 

megvásárlásával, akár fizikai munkával, figyelmességgel, segítségnyújtással. Vegyétek őket 

észre és ne menjetek el mellettük szemlesütve!  

A feltett kérdésekre várom a válaszokat! Jó munkát! 


