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Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyért felelős
államtitkára nyitotta meg az integrációs sportnapot, amely négyszáz, 14 és 18 év közötti
középiskolás fiatal részvételével került megrendezésre a „Rehabilitáció, Érték, Változás”
program keretében. A fogyatékossággal élő és ép gyerekekből álló csapatok számos
sportágban mérhették össze ügyességüket, többek között kerekesszékes kosárlabdában,
ülő röplabdában, kerekesszékes rugbyben, csörgőlabdában, vak pingpongban,
dzsúdóban, szkanderben, sportpoharazásban.
A rendezvényen olyan ismert paralimpikonok is részt vettek, mint Krajnyák Zsuzsanna
kerekesszékes
vívó,
Szabó
Nikoletta
látássérült
dzsúdós,
Csonka
András
mozgáskorlátozott asztaliteniszező, Farkas László kerekesszékes teniszező, de a
rendezvény vendége volt Szilágyi Áron kardvívó olimpiai bajnok is.
A sportnap házigazdái Dani Gyöngyi kerekesszékes vívó és Szántó Dávid sportriporter
voltak. A résztvevők emlékérmet, minden résztvevő iskola pedig emléklapot kapott,
amelyeket Fülöp Attila család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkár
adott át.
A sportnap előzményeként az elmúlt hetekben több mint 700 tanuló ismerkedhetett meg
rendhagyó osztályfőnöki órák keretében fogyatékossággal élő sportolókkal és a
fogyatékossággal élők nehézségeivel, örömeivel.
A tárca a „Szolidaritás Nagykövete” elnevezésű, társadalmi érzékenyítő programmal is a
fiatalok szemléletét formálja. Orsós Zsolt - Soltész Miklós közvetlen munkatársa - a
"Szolidaritás Nagyköveteként", országos program keretében megismertette a diákokat a
fogyatékossággal élők mindennapi nehézségeivel, örömeivel és a segítségnyújtás
lehetőségeivel. Orsós Zsolt több száz oktatási intézményben több mint 15 ezer diákkal
beszélgetett eddig.
Az államtitkárság másik kezdeményezése pedig a Segítő Vásárlás. Célja, hogy élénkítse a
megváltozott munkaképességű emberek által készített minőségi termékek iránti
keresletet. A Segítő Vásárlás logó azt tanúsítja, hogy a megjelölt terméket legalább
50%-ban megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató munkáltató készítette.
Segítségével a gyártó jelzi a vásárlóknak, hogy vásárlásukkal az ő foglalkoztatásukat
támogatja. A segítő vásár megrendezésére az ország különböző régióiban került sor az
EMMI támogatásával. A vásárokon több tízezren ismerhették meg a minőségi
termékeket.
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