A Fehér Bot Alapítvány
tevékenységének
bemutatása

A Fehér Bot Alapítvány története
A Fehér Bot Alapítványt 1996-ban öt magánszemély hozta létre. Az
alapítók a kuratórium elnökévé Dr. Szabó Miklóst jelölték ki. Az alapítvány,
Hajdúdorog, Nánási út 4. székhellyel jött létre. Az alapítók eredetileg az
Észak-hajdúságban
(Hajdúböszörményben,
Hajdúdorogon
és
Hajdúnánáson) élő kb. 400 vak és 200 gyengénlátó rehabilitációjának és
művelődésének támogatását, társadalmi integrációjának elősegítését tűzték
ki célul.
Az alapítvány a látássérültek foglalkoztatásának elősegítése
érdekében 2004. szeptemberében létrehozta a HAJDÚ-SANSZ
Humánszolgáltató Közhasznú Társaságot, mely jelenleg is működik,
nonprofit Kft. -ként.
Az elmúlt 24 év során az alapítvány céljai, feladatai és tevékenységi
köre mind a földrajzi területet, mind a célcsoportot illetően jelentős
mértékben kiszélesedett. Az alapító okirat 2020. évben hatályos szövege a
célokat illetően már a következőket tartalmazza: célja a látássérült
személyek (vakok és gyengénlátók), illetőleg más fogyatékossággal élő
személyek társadalmi integrációjának, esélyegyenlőségének elősegítése,
valamint rehabilitációjának és művelődésének a támogatása. Elsődleges
ellátási területe az Észak-alföldi régió, jelenleg tevékenységei Hajdú-Bihar
és Szabolcs Szatmár-Bereg megyében valósulnak meg. Az alapítvány 73 fő
munkavállalót foglalkoztat és 6 fő önkéntes személyt. A szervezet
Hajdúdorogi székhellyel rendelkezik és 2 telephelye, 4 fiók telephelye
Debrecenben, Nyíregyházán, Hajdúnánáson, Hajdúböszörményben van.
A Fehér Bot Alapítvány tevékenységeit jellemzően hazai
pályázatokból, valamint normatív támogatásokból valósítja meg. Az
alapítvány feladata, küldetése és céljai az elmúlt 24 évben nem változtak,
tevékenységei a jövőben is a fogyatékos személyek sokoldalú segítését

szolgálják, melyek a célcsoport számára szükséges szolgáltatások
elérésének a biztosítása, azáltal, hogy személyes jogaik ne sérüljenek.
A hozzá forduló kliensek számára fejlesztési, rehabilitációs, illetve
gondozási terv készül, ennek alapján meghatározásra kerülnek azon
tevékenységek, szolgáltatások, melyek igénybevétele esetén a
szükségletekhez és igényekhez igazodhat a szolgáltatási tevékenység.
Az alapítvány részéről elvárás, hogy a munkatársak betartsák az Etikai
Kódexben meghatározott követelményeket, csak büntetlen előéletű,
fogyatékos személyek segítése iránt elkötelezett személyek lehetnek
munkavállalói. Ehhez kapcsolódóan az alapítvány működési alapelve közé
tartozik, hogy a szervezet különböző területein alkalmaz megváltozott
munkaképességű személyeket, illetve fogyatékos munkavállalót.
Az alapítvány erősségeként megnevezhető, hogy országosan is
ismert szervezetről van szó, jó hírnévnek örvend, ami hozzájárul a sikeres
munka megvalósításához. Ez nagymértékben köszönhető annak, hogy
szakmailag elkötelezett, képzett munkatársakkal rendelkezik. Az alapítvány
mögött határozott vezetés áll, aki megfelelő döntéseket tud hozni a cél
érdekében.
Az elmúlt évek során széles körben kiépítette kapcsolati hálóját,
olyan
partnerszervezetekkel,
akikre
munkájának,
különböző
tevékenységeinek megvalósítása érdekében számíthat.
Az alapítvány jövőbeli tervei, stratégiájának pillérei a 2019-ben
megvalósult szervezetfejlesztés eredményeképpen a következők:
• Az alapítvány marketing tevékenységének erősítése.
.
• A folyamatos szolgáltatások fenntartásának biztosítása, a véget érő
pályázati programok esetén kellő időben a tevékenység folytatását
biztosító pályázatok benyújtása.
• Az alapítvány alapvető feladata, hogy tevékenységének
fenntartásához biztosítsa a szükséges anyagi forrásokat, pályázati,
állami normatív támogatásokból, rehabilitációs foglalkoztatási

•

bértámogatásból, Szja 1%-ából és egyéb felajánlásokból,
adományokból, a szociális gazdaságban, mezőgazdaságban vagy
más területen megvalósuló vállalkozással és új munkahely
teremtéséhez elnyerhető támogatásokkal és egyéb forrásokból úgy,
hogy a pályázati források aránya folyamatosan egyre kisebb legyen.
Célok az emberi erőforrás fejlesztése is, új szakterületeken új
szakemberek munkába állítása, a meglevő munkavállalók
megtartása, szupervíziók szervezésével, továbbképzéssel, újabb
végzettségek megszerzésének ösztönzésével.

A Fehér Bot Alapítvány attól kiemelkedő a kategóriájában, hogy
magas színvonalú komplex szolgáltatási rendszert működtet, ifjúsági iroda,
elemi és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás, támogató szolgálat,
tanyagondnoki szolgálat, illetve a támogatott lakhatás szolgáltatásai é s
Fejlesztő Foglakoztatás, rehabilitációs fogalakoztatás is igénybe vehetők.
Ezáltal az alapítványhoz érkező kliensek szállításában,
gondozásában és ügyeik intézésében segítségükre tud lenni a támogató
szolgálat, így nincs az ügyfél családja segítségére utalva, az elemi
rehabilitáció során a látássérült személy önálló életvitelének elősegítése a
cél, így a foglalkozási rehabilitáció már egy felkészült klienst kap. A fiatal
fogyatékossággal élő ügyfelek számára pedig az ifjúsági iroda különböző
kikapcsolódási, szabadidős és közösségfejlesztési programokat tud
biztosítani.
A komplex szolgáltatási rendszer által, az igénybevevő
képességeinek fejlesztése, szinten tartása, társadalmi életben való
részvételének, önálló életvitelének segítése valósul meg egy szervezeten
belül.
A Fehér Bot Alapítvány a következő szolgáltatásokat nyújtja
ügyfelei számára:

Támogató Szolgálatok
Észak – Hajdúsági Támogató Szolgálat célja a fogyatékos személyek önálló
életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a közszolgáltatásokhoz való
hozzájutás segítése.
Szolgáltatásai:
Szállító szolgálat működtetése
Személyi segítés
Kulturális és szabadidős tevékenység szervezése
Az Észak -Hajdúsági Támogató Szolgálat a Hajdúdorogon, Debrecenben
Hajdúhadházon, Hajdúnánáson, Hajdúböszörményben, Tégláson és
Bocskaikertben élő fogyatékos emberekért, az ő segítésükre jött létre.
Szolgáltatásait valamennyi településen élőfogyatékkal élő személy igénybe
veheti. A támogató szolgálat szolgáltatásai a fogyatékos személyek lakásán,
a szolgálat irodájában, valamint – a szolgáltatás jellegéből adódóan – egyéb
szükséges helyszínen vehetők igénybe.
Elérhetőségei:
Szolgálatvezetője: Dr. Szabóné Bokis Edina
Tel: +36 30 825 30 40; email: eszakhajdusag@gmail.com
Cím: 4087 Hajdúdorog Fogadó utca 3-5.
4080 Hajdúnánás Dorogi utca 5
4220 Hajdúböszörmény Karaph F. 1 sz.
4025 Debrecen Postakert 2.

Szabolcsi Támogató Szolgálat
Nyíregyháza és hozzá tartozó kistérségi településeken biztosítsa a
szolgáltatásait. A Szolgáltatások megegyeznek a Észak- Hajdúsági
Támogató Szolgálattal.
Szolgálatvezetője: Bereczki Erika

Tel: +36 30 515 11 55; email: szabolcsi.t@fremmail.hu
Cím: 4400 Nyíregyháza Vay Ádám Krt 2-4.
Tanyagondnoki Szolgálat
Hajdúdorog város külterületén, tanyán élő lakosság számára az
alapvető
szükségletek
kielégítését
segítő
szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás
biztosítása.
Elérhetőség:
Szolgálatvezetője: Dr. Szabóné Bokis Edina
Tel: +36 30 825 30 40; email: eszakhajdusag@gmail.com
Cím: 4087 Hajdúdorog Fogadó utca 3-5.
Támogatott Lakhatás
Hajdúdorogon működik az Esélyegyenlőségi Otthon Támogatott
Lakhatást Biztosító Intézmény, olyan fogyatékos személyeket tud fogadni,
akik segítséggel képesek az önálló életvitelre. Működési engedélye alapján
8 fő befogadására képes és Országos ellátási területtel működik. Ez az
életforma egy teljesen új megközelítést jelent az eddigi szigorú, intézményi
ellátáshoz képest, hiszen nem a korlátozásokra helyezi a hangsúlyt, hanem
az önrendelkezésre, a minél teljesebb, önállóbb életre.
Fejlesztő Foglalkoztató 30 fő fogyatékos személynek add lehetőséget
fejlesztő foglakoztatásban részvételre. A fejlesztő foglalkoztatás célja a
gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az
egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának
megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az
egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon
történő elhelyezkedésre.

,Elérhetőség:
Intézményvezető: Szabó László Györgyné
Tel: +36 30 473 62 32 email: fba.tamogatott.lakhatas@gmail.com
Cím: 4087 Hajdúdorog Tokaji út 1.
Elemi rehabilitáció
Célja a látássérültté vált személyek önálló életvitelének elősegítése.
Az Elemi Rehabilitációs Központ a következő szolgáltatásokat nyújtja
•
•
•
•
•
•
•

funkcionális látásvizsgálat, funkcionális látástréning
tájékozódás- és közlekedéstanítás
mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása
kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának
tanítása
tapintható írások tanítása
pszichológiai tanácsadás
szociális munka

E szolgáltatás Debrecenben, Hajdúdorogon, és Nyíregyházán vehető
igénybe, hazai finanszírozású pályázat segítségével történik.
Az ügyfelek elsajátíthatnak olyan technikákat, amelyek segítségével
önállóságuk nő. A látásvizsgálat során a meglévő látás feltérképezésére
kerül sor, a látástréning során pedig az optikai segédeszközök tanítása
történik, közlekedés tanítása során elsajátítják a fehérbottal vagy bot nélküli
közlekedés technikáit, mindennapos tevékenységek tanítása során
megismerik azokat a segédeszközöket, melyek a mindennapi életvitelüket
megkönnyíthetik. Számítógépes ismeretek tanítása a számítógépre
telepíthető képernyőolvasó, képernyőnagyító szoftverek segítségével.
Braille-írás megismerése lehetővé teszi számukra pontírás olvasását,
alkalmazását mindennapjaikban. Rendelkezésre áll pszichológus, aki a
látássérültté válás feldolgozásában nyújt segítséget. Ezek a szolgáltatások

mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ügyfeleink önállóan tudják élni életüket, ne
legyenek mások segítségére utalva.
Elérhetőségek:
Szakmai vezető: Bodó Erzsébet
Tel: +36 30 919 40 89; email: bodo.erzsebet@feherbot.hu
Cím: 4025 Debrecen Postakert 2.
4087 Hajdúdorog Fogadó utca 3-5.
4400 Nyíregyháza Vay Ádám Krt 2-4.
Foglalkozási Rehabilitáció
Az alapítvány a szolgáltatást megváltozott munkaképességű
személyeknek Hajdú-Bihar Szabolcs –Szatmár-Bereg megyében biztosítja.
Az egyéni tanácsadások alkalmával sor kerül az ügyfél munkavállalását
akadályozó problémáinak feltárására, személyre szabott önéletrajzok
elkészítésére, tájékozottak lesznek a képzési lehetőségekről és a számukra
nyújtható támogatásokról, a tréninget követően javul kommunikációjuk,
állásinterjús szituációk gyakorlása által önállóan is képesek munkát keresni.
Sokkal magabiztosabb és önállóbb klienssé válnak, akik sikeresen fel tudnak
lépni a munkaerő-piacon. A szolgáltatás célja az ügyfelek nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezése.
Az alapítvány tagja lett az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és
Szakmai Támogató Hálózatnak, melynek célja egy magasabb szolgáltatási
színvonal nyújtása és a tagok közt a jó gyakorlatok megosztása.
Elérhetőség:
Foglakozási Rehabilitációs munkatárs: Buri Timea
Tel: +36 30 630 47 81; email: buri.timea@feherbot.hu
Cím: 4025 Debrecen Postakert 2.
4400 Nyíregyháza Vay Ádám Krt 2-4.
Ki-Látó Ifjúsági Iroda

15-30 éves korú fogyatékos és tartós egészségkárosodott fiatalok számára
nyújtja szolgáltatásait. A Ki-Látó Ifjúsági irodának működnek állandó
szolgáltatásai, érzékenyítés, tanácsadás, folyamatos tehetséggondozás, a
fiatalok számára korrepetálást biztosítanak. Hazai finanszírozású
pályázatból valósítja meg több programját, melyek által a fiatalok
megismerkedhetnek
környezetük
kulturális
helyeivel,
étel
különlegességeivel. Ezenkívül 5 önkéntes fogyatékos személyekkel
dolgozhat együtt, mely során érzékenyítés, közös kreatív foglalkozások és
az elkészített munkák kiállítása valósul meg.
Elérhetőség:
Ifjúsági Iroda vezetője: Boros Lajos
Tel: +36 30 688 79 23; email: boros.lajos@feherbot.hu
Cím: 4025 Debrecen Postakert 2.
Rehabilitációs foglalkoztatás
Az alapítvány azon személyeket foglakoztatja rehabilitációs foglalkozatás
keretében, akik csak védett munkahelyen tudnak munkát vállalni.
Megváltozott munkaképességű munkavállalóinknak több féle tréninget
szervezünk, kompetenciájuk fejlesztése érdekében.
A támogatott foglalkoztatást a Fehér Bot Alapítvány jelenleg a
„Megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
rehabilitációs
foglalkoztatásához nyújtott” program keretében valósítja meg, a program
2020. január költségvetési támogatásból valósítja meg.
Partner kapcsolatok
Az alapítvány széles partneri hálózattal rendelkezik, amelyek
szociális intézmények, polgármesteri hivatalok szociális osztályai,
kórházak, klinikák szemészeti osztályai, oktatási és képző intézmények és
civil szervezetek, szolgáltatók. Legrégebbi partnerszervezetei a látássérült
személyek érdekvédelmi szervezetei, ahol rendszeresen fogadóórákat tart,
melyen tájékozódhatnak a leendő ügyfelek az alapítvány szolgáltatásairól.

A bevont szervezetekkel a kapcsolattartás célja az ügyféltoborzás, képzési
lehetőségek feltárása, illetve egymás rendezvényein való részvétel.
Kulcs partnerek a munkáltatók, a foglalkozási rehabilitáció során cél
minél több munkáltatóval együttműködést kialakítania sikeres
munkaközvetítés megvalósítása érdekében.
A kiépített és széles partnerhálózatnak köszönhetően könnyebben
megtaláljak és igénybe vehetik a célcsoporttagok a számukra szükséges
szolgáltatásokat.
Vállalkozói tevékenység
Zöldég és fűszernövény termelésünk 4087 Hajdúdorog Kút utca 25 alatt
folyik. Jelenleg három fólia sátorban termelünk zöldség és
fűszernövényeket. Már harmadik éve termelünk, Chili paprikát melyre
megrendelésünk van így nagy részét leszedés után értékesítünk. Kisebb
részét feldolgozzuk pl. chili szósz őrlemény és saját feldolgozott termékként
értékesítjük.
2018 évtől új tevékenységgel méhészettel egészítettünk a vállalkozásunkat.
Jelenleg 36 méhcsaláddal történik a méz termelés.

Az alapítvány központi elérhetőségei:

4087 Hajdúdorog Fogadó út 3-5
Telefon: +36-52/232-313
Mobil: +36 30 436 82 93
E-mail: titkarsag@feherbot.hu
honlap: www.feherbot.hu
adószám: 18549816-1-09

