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Magyar Rádió Online 

 

Fogyatékkal élők élete a Millenárison 

 

A fogyatékkal élő emberek életét szemléltetik az Ability Park rendezvényei a 

Millenárison.  

 

A december 5-ig nyitva tartó kiállításon a látogatók kipróbálhatják a kerekesszéket, 

végigmehetnek a vaklabirintuson egy fehér bot segítségével, vagy megismerkedhetnek a 

jelnyelvi ABC alapjaival. 

 

Az érdeklődők megtekinthetik a Csodavárost is, amelyet értelmi fogyatékos gyerekek ötletei 

alapján építettek fel. 
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Prog.hu 

 

Nyílt szakmai nap a távmunkáról 

 

A távmunka gyakorlati megvalósításának tudnivalóiról tart nyílt szakmai napot a 

PricewaterhouseCoopers november 23-án, a nemrég megalakult Magyar Távmunka Szövetség 

közreműködésével. A rendezvényen többek között a szövetség alapítói közé tartozó amerikai 

Avaya Inc. hazai leányvállalata mutatja be működés közben a technológiai infrastruktúra 

elemeit és kiépítésük módját, valamint az IT biztonsági szempontokból fontos szabályokat.  

 

A távmunka népszerűsítésére és elterjesztésének segítésére életre hívott szervezet már a 

megalakulásakor döntött arról, hogy rendezvénysorozatot indít a szakmai tudnivalók 

közvetlen átadása érdekében. A PricewaterhouseCoopers székházába szervezett szakmai 

napokra 20-30 humánerőforrás menedzsert, gazdasági és informatikai vezetőt várnak azoktól 

a vállalatoktól, amelyeknek a tapasztalat szerint a leginkább érdekük lehet ennek a 

foglalkoztatási formának az alkalmazása. Ezek közé tartozik az összes informatikai cég, de 

minden, értékesítéssel, vagy konzulensi tevékenységgel foglalkozó vállalat.  

 

A rendezvény előadói közül az Avaya működés közben kívánja szemléltetni, hogy ma már a 

távmunka alkalmazása nem technológiai kérdés - nyilatkozta Gáll Tamás, a cég kereskedelmi 

igazgatója. Ma még visszatartó erő az a tévhit, hogy a távmunka infrastrukturális hátterének 

biztonságos kialakítása egy igen bonyolult és költséges feladat.  

 

A rendezvényen résztvevők rá fognak döbbenni arra, hogy ez mennyire nem így van - 

hangoztatja a szakértő. Be tudjuk bizonyítani, hogy a félelmek alaptalanok, a vállalatok 

jelentős költségeket takaríthatnak meg, és az alkalmazottak távoli menedzselésére kidolgozott 

módszerekkel hatékonyan irányíthatóak és ellenőrizhetőek a beosztottak.  
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Weborvos 

 

Szervízcsarnokot kérnek a baranyai mozgássérültek 

 

Az életminőségük javítását célzó segédeszközük javítására nincs helyben lehetőség. 

 

Ha egy mozgásában gátolt, tolószékhez kötött pécsi embernek valamilyen ok miatt elromlik a 

kerekesszéke, annak javítására legközelebb 200 kilométerre van lehetőség. Ez pedig nem csak 

technikai gondot okoz de jelentős időkiesés. 

 

Miután rengeteg panasz hangzott már el ezügyben, ezért a baranyai mozgássérültek 

érdekképviseletének javaslatára tárgyalások kezdődtek , amelybe – közvetett segítő 

szándékkal – bekapcsolódott a pécsi Esélyek háza is. Az említett szervezetek előbb 

megkeresték, majd kéréssel fordultak ahhoz a fővárosi Kft.-hez, amely cég jelenleg az ország 

legnagyobb gyógyászati segédeszköz-javító vállalatának számít. A megkezdett egyeztetéseket 

követően most már biztató remény van arra, hogy Pécsett is kialakítanak egy műhelyt, amely 

képes lenne ellátni egész Baranya megyét.  

 

A speciális szervizcsarnok - amelynek felépítéséről néhány nappal ezelőtt meg is állapodtak a 

tárgyaló felek – nem csak a kerekesszékek javítását, rendszeres szervízelését vállalná, de 

minden olyan elromlott gyógyászati segédeszköz korrigálását is, amelyeket a sérült emberek 

használnak.  

 

A baranyai szerviztelepet létrehozni szándékozó Rehab-Dél Kft. illetékese szerint, a műhely 

fő tevékenységi körét a különféle típusú kerekesszékek javítása jelenti majd, de a cég – a 

sárga angyal mintájára – gyors mentést is felvállal. Ez azt jelenti, hogy egy hivatalosan 

közzétett segélyhívószám tárcsázása után, a Kft. szervízkocsija azonnal a bajba jutott, 

fogyatékkal élő segítségére siet.  A felépítésre váró szervíztelep helyének kiválasztása 

jelenleg már zajlik, a cél pedig a munka mielőbbi megkezdése. 

 

Pécs városából egyébként nem csak az említett szervízcsarnok hiányzik, az önkormányzati 

tulajdonban lévő középületeknek, hivataloknak is csupán a 20 százaléka akadálymentes, ezért 

egy tolókocsiba kényszerült, pécsi lakos képtelen hivatalos ügyeit a város középületeinek 80 

százalékában segítség nélkül, személyesen elintézni. 

http://www.weborvos.hu/

