A vakok esélyegyenlőségéért – Európa tanácsi mintaprojekt
Az Európa Tanács budapesti Információs és Dokumentációs Központja 2001-ben indította útjára
„A vakok esélyegyenlőségéért” mintaprojektet azzal a céllal, hogy a látássérültek számára könnyen
hozzáférhetővé váljanak magyar nyelven az Európa Tanács alapvető dokumentumai, azon információk, amelyek a nemzetközi szervezet célkitűzéseiről, tevékenységéről, a fogyatékossággal élő emberek védelme és társadalmi integrációja érdekében végzett munkájáról, az emberi jogokról és
szociális jogokról adnak tájékoztatást.
A vakok esélyegyenlőségéért projekt az Európa
Tanács főtitkárának védnökségével a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével
együttműködésben valósul meg. A kezdetektől tanácsaival, tapasztalataival segítette a munkát
Erhartné dr. Molnár Katalin főtitkár asszony, halála
után dr. Szőke László elnök úr vállalta az együttműködés folytatását.
A projekt az olvasás évében indult, a főtitkár aszszony szavait idézve „az olvasás élményét adó
pontírásos kiadványokkal”.
A többéves közös munka eredményeként alakult
meg az Európa Tanács első speciális információs
pontja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetségének székházában az Európa Tanács
Információs és Dokumentációs Központjának
együttműködésével. A gyűjteményt „A vakok esélyegyenlőségéért” projekt keretében a budapesti központ kiadásában megjelentetett mintegy hatvan
pontírásos, hangzó és vakbarát elektronikus dokumentum alkotja. A kiadványok a különböző információhordozóknak megfelelően épülnek be a szövetség gyűjteményeibe: a Braille-könyvtárba, a Hangos
könyvtárba és a Vakok Elektronikus Archívumába.
2007-ben kiemelt feladatként a szövetség és a
tagszervezetek számára a jogsegélyszolgálat
megerősítéséhez kívánt hozzájárulni a budapesti
központ, ezért az „Emberi Jogok Európai Bírósága
– kérdések és válaszok” című tájékoztató kiadvány

megjelentetésére és bemutatására került sor. A
kiadvány az igényeknek megfelelően többféle verzióban jelent meg: síkírásos, pontírásos/öregbetűs,
valamint vakbarát elektronikus változatban. A kiadvány tájékoztat az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulás lehetőségeiről:
● milyen feltételeknek kell eleget tenni a kérelem
benyújtásakor,
● ki ellen nyújtható be kereset,
● mely jogokat véd az Emberi Jogok Európai
Egyezménye és kiegészítő jegyzőkönyvei.
A projekt sikerét az adja, hogy hosszú távú
együttműködésre épül, folyamatos közös gondolkodás eredményeként valósul meg, illeszkedve a
Vakok Szövetsége aktuális célkitűzéseihez, feladataihoz. Jól egészíti ki a látássérültek esélyegyenlőségét segítő egyéb, gyakran egyszeri akciókat.
Indulásától fontos feladatának tekinti, hogy a projekt keretében megvalósuló bemutatókat, megnyitókat, rendezvényeket a döntéshozók minél szélesebb körű részvételével valósítsa meg, alkalmat
adva így a további kapcsolatok kiépítésére, a közvélemény formálására. Jól szolgálja ezt az ügyet
az Európa Tanács főtitkárának és a Magyar Országgyűlés elnökének támogatása is, valamint a
média által megvalósított nyilvánosság.
Fontos kiemelni, hogy a projekt nem korlátozódik a
látássérültek esélyegyenlőségének előmozdítására, valamennyi fogyatékossággal élő csoport számára példaértékkel bír. A fogyatékossággal élő
személyek európai éve ennek kifejezésére adott
alkalmat „A fogyatékkal élő személyek társadalmi
integrációja – válogatás az Európa Tanács dokumentumaiból” című kötet megjelentetésével.
A vakok esélyegyenlőségéért projektről további információk a www.europatanacs.hu honlapon olvashatók.
Pappné Farkas Klára
(Európa Tanács Információs és Dokumentációs
Központ)
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