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„Példamutató az az összefogás, ami ebben az ágazatban Székesfehérváron tapasztalható és érezhető. Nem csak a
programok kapcsán, hanem a hétköznapokon is valódi párbeszédet folytatnak a szervezetek egymással. Az
önkormányzat nevében szeretném megköszönni ezt az együtt gondolkodást. A fiataloknak példamutató lehet az-az
„életigenlés”, mentalitás amit nap, mint nap megtapasztalhatunk.” – mondta Molnár Tamás civil tanácsnok,
önkormányzati képviselő a megnyitón.

Az esélynap lehetőséget adott arra, hogy az emberek megismerhessék a fogyatékkal élők
mindennapjait, valamint találkozhassanak az őket segítő, kiszolgáló, valamint civil összefogást elősegítő
és gondozást megkönnyítő szervezetekkel, ezáltal velünk is.

A nap kissé érdekesen indult mivel a bejárás során derült ki, hogy a sátrak le vannak foglalva így
úgy tűnt mi csak a parkos részen tudunk kitelepülni. Persze köszönhetően a szervezők találékonyságának
végül kaptunk egy fél sátrat. Így a megnyitó előtt el tudtuk foglalni a helyünket a téren a többi jelenlévő
szervezet között.

A megnyitót Molnár Tamás civil tanácsnok, önkormányzati képviselő tartotta a
programban meghirdetett helyett, mivel Dr. Cser-Palkovics András polgármester úr nem ért rá.
Majd Farnady Judit, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány vezetője is felszólalt a megnyitón és
köszönetet mondott a programba bekapcsolódó szervezeteknek és a városnak a támogatásért.
Ezután következtek a meghirdetett programok.

A rendezvény időjárási szempontból épp jó időpontra sikeredett, mivel nem volt túl meleg és a
napsütés is elviselhető volt pár csepp esővel tarkítva. Bár igen tartalmas és érdekes programok is
felvonultak a nap folyamán, nem túl sok „külső” érdeklődőt vonzott úgy nagy általánosságban.
Inkább csak az amúgy is érintett, tartós fogyatékossággal élők és az ők, valamint civil szervezetek
vonzásköréből álltak a látogatók többsége, emellett pár iskolás csoport és kisérőtanáraik.

A helyi és országos szervezetek képviselői is megtalálhatóak voltak az eseményen. Kint volt a
Viktória Központ, a Székesfehérvári civil centrum, a SINOSZ, valamint vakok és gyengén látók, Szent
Kristóf Ház és mások.
A standok iránt igazából elég szórványos érdeklődés mutatkozott inkább a gyerekek voltak, akik
érdeklődtek a dolgok játékosabb, „érdekesebb” részei iránt. Minthogy kipróbáljanak egyes dolgokat,
mint milyen a kerekesszéket hajtani, tandem kerékpározni, ülve teniszezni. De az informálódás, és
valós tapasztalat szerzés része nem nagyon érdekelte őket.
Bár sikerül számos szórólapot és névjegykártyát kiosztani, valamint szóban is tájékoztattunk
minden felénk járó kedves érdeklődőt a tevékenységünkről, szervezetünk mivoltáról.

Összességében elég pozitív nap volt, és bízom benne, hogy ezáltal kicsit jobban bekerültünk a
helyi köztudatba.
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