
 

  

 

 

FELHÍVÁS 

 

Mutasd meg miben vagy önálló! 

 – Készíts magadról videót 

az Önálló Életvitel Európai Napja alkalmából! 

 

 

Mi az ENIL? 

 

Az ENIL (European Network on Independent Living, magyarul: Az Európai Önálló Életviteli 

Hálózat) egy nemzetközi civil szervezet, amely a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyeiért 

és az őket érő diszkrimináció ellen küzd. A brüsszeli székhelyű Hálózat a fogyatékos személyek 

önálló életvitelének előmozdítása céljából végez érdekvédelmi és kutatási tevékenységet.  

 

 

Mi az Önálló Életvitel Európai Napja? 

 

Az ENIL 2014 óta minden évben, május 5-én ünnepli az Önálló Életvitel Európai Napját.  Ezen 

a napon különböző kampányok segítségével igyekszik felhívni a többségi társadalom és a 

döntéshozók figyelmét az önálló életvitel fontosságára. Ehhez várják fogyatékossággal élő emberek, 

segítők és más érdeklődők közreműködését is.  

 

A tavalyi kampányban, fényképeken keresztül bárki üzenhetett arról, hogy számára mit jelent 

az önálló életvitel. A kezdeményezéshez az ÉFOÉSZ is csatlakozott. 2016. május 5-ére nyílt 

napot hirdetettünk és segítettünk azoknak, akik részt kívántak venni a kampányban.  

 

 

 

 

http://www.enil.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=VVPxJy59EYg
http://efoesz.hu/
http://efoesz.hu/egyeb/az-onallo-eletvitel-napjat-unnepeltuk/
http://efoesz.hu/egyeb/az-onallo-eletvitel-napjat-unnepeltuk/


 

  

 

Miről szól az idei kampány? 

 

Az ENIL idei kampányának jelmondata angolul: „Things I Can Do Thanks to Independent 

Living”. Mi ezt így fogalmaztuk meg magyarul: „Meg tudom tenni, mert önállóan élek!”  

A szervezők arra kérik a kampányhoz csatlakozó fogyatékossággal élő embereket, hogy 

készítsenek magukról egy rövid (kb. 1 perc hosszúságú) videót. A videóban mutassák meg, 

hogyan élnek önállóan! 

 

A szülők, segítők és más érdeklődők pedig segíthetnek a környezetükben lévő fogyatékos 

személyeknek a videó elkészítésében és az ÉFOÉSZ-hoz történő eljuttatásában. 

 

 

Hogyan ünnepli az ÉFOÉSZ az Önálló Életvitel Napját? 

 

Az elkészült videókat összegyűjtjük és elküldjük az ENIL-nek, közzé tesszük a ÉFOÉSZ 

honlapján, az önérvényesítők blogján (www.onervenyesites.hu), valamint a közösségi 

oldalainkon is. 

 

2017. május 5-én, pénteken délután Budapesten egy filmbemutatót fogunk tartani, ahol a 

legjobban sikerült filmeket lehet majd látni. A bemutató egyben egy önérvényesítő találkozó is 

lesz, a filmek készítőivel és más önérvényesítőkkel beszélgetést szervezünk az elkészült művekről és 

az önálló életvitel fontosságáról.  

 

A találkozó ideje: 2017. május 5. péntek, 14 órától 16 óráig 

A találkozó helye: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

 

Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 3., földszint: A/19-es terem. 

 

A találkozón várunk önérvényesítőket, segítőket, szülőket és más érdeklődőket is. A részvétel 

ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy a részvételi szándékod április 22-ig jelezd 

nekünk a levai.eszter@efoesz.hu címen! 

 

Az esemény részleteit hamarosan közöljük. 

 

http://www.onervenyesites.hu/
mailto:levai.eszter@efoesz.hu


 

  

 

Hogyan vehetsz részt a kampányban? 

 

1. Készíts magadról videót! Mutasd meg miben vagy önálló és mit jelent számodra az önálló 

életvitel! 

 

2. Az elkészült videót küldd el nekünk a levai.eszter@efoesz.hu e-mail címre, április 22-ig!  

 

3. Oszd meg ezt a felhívást másokkal, hogy minél többen csatlakozzanak! 

 

4. Szervezz ünnepséget, vagy bármilyen eseményt az Önálló Életvitel Napja alkalmából, amivel 

az önálló életvitel fontosságára hívod fel a figyelmet! Az esemény lehet bármilyen kicsi, vagy 

nagyszabású. A szervezéshez – szükség esetén – kérd a segítőid támogatását. 

 

5. Ha szervezel ilyen ünnepséget, küldj nekünk beszámolót és fotókat is róla!  

 

6. Vegyél részt az önérvényesítő találkozón, ahol bemutatunk néhány filmet és beszélgetünk róluk, 

valamint az önálló életvitel fontosságáról. 

 

 

Ha további kérdésed van, keresd Lévai Esztert az alábbi elérhetőségeken: 

ÉFOÉSZ 

1093 Budapest, Lónyay u. 17. 1. em. 1. 

06-1/411-1356 

levai.eszter@efoesz.hu 

 

 

 

mailto:levai.eszter@efoesz.hu
mailto:levai.eszter@efoesz.hu

