
FELHÍVÁS 

 

Mutasd meg miben vagy önálló!  

Készíts magadról videót 

az Önálló Életvitel Európai Napjára! 

 

 

 

Mi az Önálló életvitel? 

 

Az Önálló életvitel azt jelenti, 

hogy a fogyatékossággal élő emberek 

önállóan tudnak élni. 

Akkor is,  

ha ehhez segítségre van szükségük. 

 

 

 

 

Segíteni kell,  

hogy másokhoz hasonlóan  

és másokkal együtt tudjanak 

• lakni 

• tanulni 

• dolgozni 

• szórakozni 

• sportolni 

ugyanúgy mint bárki más. 

 

 

 

 

 

Erről szól az ENSZ Egyezmény  

19. cikke. 

 

  



 

Mi az ENIL? 

 

Az ENIL 

az Európai Önálló Életviteli Hálózat. 

Az ENIL egy nemzetközi szervezet,  

aminek a központja Brüsszelben,  

Belgiumban van. 

Az ENIL a fogyatékossággal élő emberek  

önálló életvitelét segíti. 

 

 

 

 

 

 

Mi az Önálló Életvitel Európai Napja? 

 

Az ENIL minden évben 

május 5-én ünnepli  

az Önálló Életvitel Európai Napját.   

Ezen a napon kampányt szerveznek. 

A kampány olyan tevékenység, 

amivel fel lehet hívni az emberek figyelmét 

1 fontos dologra. 

 

Az ENIL így akarja felhívni a figyelmet  

az önálló életvitel fontosságára.  

 

 

 

 

 

 

 

Miről szól az idei kampány? 

 

Az ENIL idei kampányának jelmondata: 

Meg tudom tenni,  

mert önállóan élek! 

 

 

 

 

 



 

 

Az ENIL arra kéri  

a fogyatékossággal élő embereket, 

hogy készítsenek videót magukról.  

 

A videóban mutassák meg,  

hogyan élnek önállóan! 

A videó ne legyen hosszabb, 

mint 1 perc. 

 

 

 

 

Hogyan ünnepli az ÉFOÉSZ  

az Önálló Életvitel Napját? 

 

Az ÉFOÉSZ összegyűjti  

az elkészült videókat. 

A videókat elküldjük az ENIL-nek. 

A videókat kitesszük az ÉFOÉSZ honlapjára  

és az önérvényesítők saját honlapjára is. 

Az önérvényesítők honlapját 

itt tudod megnézni. 

 

 

 

 

 

 

Szervezünk 1 önérvényesítő találkozót. 

A találkozón bemutatunk néhány videót 

és beszélgetünk róluk 

a készítőkkel  

és más önérvényesítőkkel. 

 

 

Arról is beszélünk, 

miért fontos az önálló életvitel. 

  

http://egyuttvelunk.onervenyesites.hu/


A találkozóra jöhetnek  

• önérvényesítők 

• szülők 

• segítők 

• és más érdeklődők is.  

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

Ha szeretnél eljönni a találkozóra, 

írj nekünk erre az e-mail címre: 

levai.eszter@efoesz.hu 

 

A jelentkezés határideje: 

2017. április 22.  
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Hogyan vehetsz részt Te is a 

kampányban? 

 

1. Készíts magadról videót!  

Mutasd meg miben vagy önálló. 

 

Mondd el, 

mit jelent számodra az önálló életvitel. 

 

Kérd meg a segítődet, 

vagy a családodat 

hogy segítsenek elkészíteni a videót. 

És, hogy segítsenek  

elküldeni a videót az ÉFOÉSZ-nak. 

 

 

2. A videót küldd el nekünk  

erre az e-mail címre: 

levai.eszter@efoesz.hu 

 

Az elküldés határideje: 

2017. április 22.  

 

 

3. Oszd meg ezt a felhívást másokkal,  

hogy minél többen csatlakozzanak. 

 

4. Szervezz ünnepséget,  

vagy bármilyen eseményt  

az Önálló életvitel Napja alkalmából. 

Így Te is felhívhatod a figyelmet  

az önálló életvitel fontosságára. 

Az esemény lehet bármilyen kicsi,  
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vagy nagy. 

 

Ehhez kérj segítséget 

a segítőidtől. 

 

5. Ha szervezel ilyen ünnepséget,  

írd meg nekünk  

és küldj róla fényképeket. 

 

 

6. Gyere el az önérvényesítő találkozóra, 

ahol bemutatunk néhány videót 

és beszélgetünk róluk. 

 

 

Ha kérdésed van,  

keresd Lévai Esztert 

• levélben 

• e-mail-ben 

• vagy telefonon 

 

 

Cím:  

ÉFOÉSZ 

1093 Budapest 

Lónyay u. 17.  

1. emelet 1. ajtó 

 

 

 

Telefon: 06 1 411 1356 

 

E-mail: levai.eszter@efoesz.hu 
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