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Egyesületi tagok és önkéntesek oktatása, képzése 

(2017. 01.27.) 
 

Ismertettük a NEA-TF-16-M-1215 azonosítószámú, „Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalok 

segítése” című projekt keretében vállalt tréning célját és felkértük Gönczi András esélyegyenlőségi 

szakértőt, hogy tartsák meg a tréninget a jelenlévő egyesületi tagoknak és az önkénteseknek. 

A tréninget 2017. január 27.-én tartottuk az alábbi témakörökben: 

• Esélyegyenlőség lehetőségei napjainkban 

• Hogyan segítsük a fogyatékossággal élő gyerekeket, fiatalokat mindennapjainkban? 

• A kapcsolattartás során hogyan viselkedjünk? 

A tréning tematikája: 

Gönczi András: 

• Beilleszkedés a munka világába 

• Beilleszkedés az iskolába 

• Közvélemény és a fogyatékosság kapcsolata. 

• „Érte, de nem helyette” - Miben segíthetünk? Mire van szükséged?, a segítségnyújtás 

 lehetőségei. 

• Konkrét példák elemzése a mindennapi életből, hogy hogyan viselkedjünk helyzetekben. 

 

 

Az oktatás eredményeként úgy érezzük, hogy munkánkat hatékonyabban tudjuk végezni és a 

fogyatékossággal élő fiatalokkal való foglalkozás eredményessége (elsősorban a sajátos igényeknek 

megfelelő kommunikáció) nő. 

 

 

 

 

 

 

Vendégünk, Dr. Madácsi Mária pszichológus az alábbi témákkal 

egészítette ki az oktatásokat: 

 



• Az ember egyedi személyiség.  

• Mit is jelent az egyedi személyiség? 

• Mit jelent a bizalom és bízni egymásban? 

• Ki mennyire tud nyitott lenni? 

• Mitől különleges és egyedi személyiség valaki? 

• A bizalom mitől törékeny? 

 

 

 

Egészségnappal egybekötött tájékoztató a Teichmann Vilmos Általános 

Iskolában  

(2017. 03. 06.) 

 
Kisvárdán a Teichmann Vilmos Általános Iskolában NEA-TF-16-M-1215 azonosító számú 

pályázatban tájékoztatást tartottam arról, hogy a No Para Egyesület keresi azokat a fiatal tehetséges 

gyerekeket, akik valamilyen fogyatékossággal élnek. Elmondtam, hogy az egyesület segíthet pl. 

sportfelszerelés vásárlásban, versenyek útiköltségének támogatásában, nevezési díjak kifizetésében, 

hangszer vásárlásban stb. Az egyesület által készített szórólapokat osztottam ki nekik és kértem, 

hogy otthon mondják el szüleiknek ezt a lehetőséget.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Kisvárda, 2017. március 06. 

Sipos Gézáné 

 



Egészségnappal egybekötött tájékoztató a Bárczi Gusztáv Készségfejlesztő 

Iskola, Kollégium és EGYMI-ben 

 (2017. 03. 20.) 
A Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI-ben adott otthont 

2017.03.20-án egészségnapi programunknak, ahol a gyerekek beszélhettek magukról és 

elmondhatták, hogy esetleges versenyeredményekkel vagy tehetségkutató versenyeken részt vettek-

e eddigi életükben. A „Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalok segítése” című, NEA-TF-16-M-

1215 azonosító számú pályázatban vállaltuk, hogy fogyatékossággal élő fiatalokat keresünk fel, 

akiket bemutatunk, rögzítjük tehetségútjuk állomásait, hogy minél többen megismerhessék őket.  

Ezért a NO PARA Egyesület plakátokkal is tájékoztatja a lakosságot és több iskolát is felkeres, 

hogy közelebb kerüljünk ezen fiatalokhoz. A programra a felsorolt élelmiszereket a Nyíregyházi 

TESCO biztosította Bagle László Árpádné önkéntes segítette a munkánkat. 

Nagyon jó hangulatban dolgoztunk és bízunk abban, hogy lesznek gyermekek, akikkel még később 

is találkozni fogunk. Az alábbi gyermekeket a tanárok ajánlásával adatbázisunkba felvettünk: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honlapfejlesztés 
(2017. augusztus-2017. december) 



 
A honlapot Gelsi Zsolt elnök továbbfejlesztette, és egy új sokkal modernebb honlapot is elkezdett 
létrehozni. 
 

 
Középületek esélyegyenlőségi felmérése 

(2017. szeptember 1.-2017. december 15.) 
 

 
Az önkénteseink megkezdték a középületek felmérését. Közel 20 középület jellemzése megtörtént, 
az elemzésüket is megkezdtük. 
 

1 1-es Posta 
2 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 

3 
Szent Atanáz Görög - katolikus Hittudományi 
Főiskola 

4 Nyír Pláza 
5 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 
6 Fekete Sas Gyógyszertár 
7 Zrínyi Ilona utca 10  
8 Pizza Maffia 
9 Alfi 

10 Sandra szálló 
11 Kedves Palacsinta 
12 Kormányablak 
13 Vasútállomás 
14 Nyíregyházi Egyetem 
15 Campus Kollégium és Bessenyei Hotel 
16 Corso 
17 Tesco 

 
 



Varga Sándor támogatása pénzgyűjtő urna kihelyezésével 
(2017. november 14.) 

 
 

Varga Sándor hallássérült középiskolást, Gönczi András személyesen felkereste Biriben. Sándornak 
május végéig gyűjtünk pénzt a továbbtanulásához. A gyűjtőurnát kihelyeztük Sóstón a patikában és 
a honlapunkra is kitettük az információkat, számlaszámunkat. Lutter Kriszta tagtársunk az 
osztályfőnök leveléből írt egy rövid jellemzést, amit a honlapunkon olvashattok 
(www.noparaegyesulet.hu) 
 

A No Para Egyesület a fogyatékkal élő, speciális nevelést igénylő és hátrányos helyzetű gyermekek 
és fiatalok megsegítésére specializálódott közösség. 
Jelenlegi pártfogoltunk Varga Sándor súlyos hallássérült középiskolás diák, akinek a részére 
gyűjtési akciót szerveztünk. Számára egy pénzadomány gyűjtő urna kihelyezésére került sor a 
Nyíregyháza-Sóstón a Sóstó Gyógyszertárban. Sándor nagyon jó képességű, nagyon szerény 
körülmények között élő diák. Jelenleg egy kistérségi középiskolában készül az érettségi leltételére. 
Tele van tervekkel, aminek a megvalósításához szeretne az egyesületünk hozzájárulni. 
Ha szeretne Ön is hozzájárulni e nemes feladathoz, a Kelet Takarékszövetkezet: 68700339-
10077348 számlaszámra utalhat. A közlemény rovatban kérjük tüntesse fel: „adomány Varga 
Sándornak” 
Segítségét előre is köszönjük! 
 

  
 
  

http://www.noparaegyesulet.hu/


Kiss Kevin és Kiss Kornél autista ikerpár pénzgyűjtési felhívása szintetizátor 
gyűjtésre 

(2017. november 25.) 
 

E-ON pályázatot írtak tagtársaink: Göncziné Dr. Szabó Terézia, Lutter Krisztina, Pappné Kisferi 
Erzsébet, Dobróné Dr. Tóth Márta, Gelsi Zsolt. Sajnos az E-on pályázatunk nem nyert támogatást, 
ezért az autista ikreknek is megosztottuk a videóját a felhívással, és a számlaszámunkkal, hogy az 
adományokból szintetizátort tudjunk nekik vásárolni, mert a jelenlegi sajnos elromlott. 

 

  



Karácsonyi adománygyűjtés 
2017. december 12. 

 
A Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium 
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény karácsonyi ünnepségéhez és a Lions Club 
kárpátaljai gyerekek ajándékozásához csatlakozva játékokat és könyveket gyűjtöttünk.  
 

 
Játék és könyvadományokat gyűjtöttünk és adtunk át a nyíregyházi Lions Club elnökének, Cidor 

Mihálynak. A Lions Club kárpátaljai gyerekeknek gyűjtött Karácsonyi ajándékokat. 
 

  
Játékadományokat gyűjtöttünk és adtunk át a Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény diákjainak 2017 decemberben. 

 
 



 

  
A HÖT, az Esélyegyenlőségi iroda és a Lónyay Menyhért Szakkollégium játékadományokat gyűjtött 

és adott át az Abaújszántói „Kezdjetek El Élni” Egyesületnek 2017 decemberben. Köszönjük 
mindenkinek, akik adományukkal segítették önkéntes munkánkat. 

 
 

Egyesületünket ruhaadományokkal, játékokkal támogatta az 
Offside Sport Cafe 

 
(2017. december 18.) 

 

 
 

 
Nyíregyháza, 2017. december 19. 
 
 

No Para Egyesület elnöksége 


