
Az önkéntesség fontosságát erősítették
Immár hagyományosan fo-
gyatékkal élőket és kísérői-
ket utaztatta egy budapesti
koncertre a Rotary Club Szek-
szárd, amelynek vasárnapi
rendezvénye az önkéntesség-
re is ráirányította a figyelmet.

A mozi előterében tartott ta-
lálkozón Szrnka Pál, a klub el-
nöke elöljáróban elmondta: az
önkéntesség azon felül, hogy
nemes cselekedet, időt, energiát
igénylő, áldozatokkal, lemondá-
sokkal járó tevékenység, jelen-
tős gazdasági szereppel is bír.

- Egy 2014-es adat szerint Ma-
gyarországon 490 ezren dolgoz-
tak önkéntes segítőként, ez 55
millió munkaórát jelent. Becslé-
sek szerint az önkéntesség 1 szá-
zalékkal járul hozzá a bruttó hazai
termékhez (GDP). Hazánkban 10
ezernél is több regisztrált szerve-

zet van, melyek tevékenységének
fontos része az önkéntesség - je-
gyezte meg az elnök.

A Rotary 2016 decemberében
csatlakozott Novák Katalin, az
EMMI család- és ifjúságügyért
felelős államtitkárának "Új Nem-
zedék újratöltve" elnevezésű pro-
jektjéhez. Az akció lényege, hogy
egy-egy jótékonysági esemény

kapcsán, egyfajta önkéntes kihí-
vásként új szervezeteknek adják
tovább a "stafétabotot': A Rotary
"kihívója" dr. Nagy Janka Teodó-
ra, aPTE KPVK dékán-helyettese
volt, míg a szekszárdi Rotary most
a pécsi klubnak, a "Méltósággal az
út végén" Hospice Alapítványnak,
valamint a Kék Madár Alapít-
ványnak adta tovább a stafétát.

Szrnka Pál kiemelte: a fogyaté-
kos- ügy területén is szemléletvál-
tás zajlik. Ma már nem betegként
tekintenek a fogyatékossággal élő
emberre, hanem a közösségek
értékes erőforrásaként számíta-
nak rájuk. Célként fogalmazódik
meg, hogy a megváltozott mun-
kaképességűek a társadalom
egyenrangú tagjai legyenek az
élet minden területén, legyen szó
családról, munkáról, az oktatásról
vagy akár kultúráról.

Ennek jegyében a Rotary
Club Szekszárd hét szervezet
közel félszáz fogyatékkal élő
tagját és kísérőiket utaztatta
vasárnap Budapestre (képünk),
az A38 hajón rendezett "Jobb
velünk a világ!" címet viselő
koncertre. A 2008 óta megren-
dezésre kerülő esemény "házi-
gazdája" a Nemadomfel zenekar,
amelynek szólistái kivétel nélkül
sérüIt (mozgáskorlátozott, értel-
mileg akadályozott, látássérült)
előadók. -fl -


