Játszótér mindenkinek!

“A játék összeköt!”
Legyen neked is befogadó a játszótered!

Az egyetemes

tervezés
eredményeként
különösebb
átalakítás nélkül
hozzáférhetőek a
termékek,
szolgáltatások, így
a játszótér is,
mindenki számára,
használható, így
biztosítva a
befogadást és az
együtt játszás
örömét.
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A Fogyatékos Emberek
Szervezeteinek Tanácsa
(FESZT), szorosan
együttműködve az
Egyetemes Tervezés
Információs és
Kutatóközponttal
(ETIKK) az egyetemes
tervezés módszerének
megfelelően, a
Fogyatékossággal élő
személyek jogairól szóló
ENSZ egyezménnyel
összhangban kívánja
biztosítani azt, hogy a
játszóterek mindenki
számára használhatóak
legyenek.

Az egyetemes tervezés
nem zárja ki a
fogyatékossággal élő
személyek csoportjai
számára szükséges
támogató-segítő
eszközök és
technológiák
használatát.
Így a tervezés során
olyan termékek,
szolgáltatások jönnek
létre, amelyek a lehető
legtöbb ember számára
használhatók, korra,
nemre és képességekre
való tekintet nélkül.

Az egyetemes tervezés
alatt a termékek, a
környezet, a programok
és szolgáltatások oly
módon történő
tervezését értjük, hogy
azok minden ember
számára a lehető
legnagyobb mértékben
hozzáférhetőek
legyenek: adaptálás,
vagy speciális tervezés
szükségessége nélkül.

Egy játszótér egyetemes
tervezés elveinek
figyelembe vételével
való megtervezése
nyitás valami új felé. A
befogadó játszótér hidat
jelenthet a gyermekek
között, melyen átmenve
a gyermekek közös
élményeket szereznek
és megtapasztalják az
együttélés
természetességét.

S
A befogadó játszótér többek között - az alábbi
követelményeknek felel
meg:
 rugalmas, egyenlő
használatot biztosít
különböző képességű
gyerekek számára. Az
alkalmazott megoldások
közös játékot
biztosítanak mindenkinek
 követi az egyszerűség
elvét, építve az intuícióra,
mellőzve a túl bonyolult
játékelemeket, kerülve a
zavaró, eltúlzó ingereket
 mindenki számára
érthető információt
biztosít a játékok
megfelelő és biztonságos
használatáról
 edukációs elemek
beépítése mindenki
számára érthető
formában.

Játszótér mindenkinek!

Támogass minket és játssz önfeledten!

“Játszani legalább ketten
kell, de inkább tízen,
húszan, mert a közös
játék a legnagyobb dolog
az életben.”
(Csukás István)

A befogadás tágabb
értelemben azt
jelenti, hogy az adott
közösségben lévő
egyének
sokszínűségét,
bárminemű
különbségét
elfogadja és
megbecsüli, így az
esélyegyenlőség
egyik legmagasabb
szintjét biztosítja.

A mintajátszóterek
létrehozásának célja,
hogy a beruházók,
legyenek azok
önkormányzatok
magánszemélyek,
cégek, olyan mindenki
számára tervezett
közösségi teret
szervezzenek meg és
hozzanak létre, ahol ép
és fogyatékossággal élő
kisgyermekek és szülők
találkozhatnak és
élvezhetik a közös
játékot.
A FESZT az ETIKK-kel
együtt segítséget kíván
nyújtani ahhoz, hogy ez
az álom minél szélesebb
körben megvalósuljon:
akár új, akár már
meglévő játszóterek

átalakítása során, már a
tervezési folyamattól
kezdve a támogatók
keresésén át a speciális
szülői igények
felméréséig és
megvalósításáig az alábbi
szolgáltatások keretében,
elősegítve ezáltal az
együttjátszás örömének
minél szélesebb körben
való kiterjesztését:

3. Játszótéri felújítások
során a befogadó
játszótér megvalósítási
lehetőségeinek
vizsgálata, szakmai
támogatása,

1. Tanácsadói szolgáltatás
a befogadó játszóterek és
játszótéri eszközök helyes
kialakításáról az
egyetemes tervezés
szempontjai szerint.

4. Befogadó játékok
tervezése, ellenőrzése
és tesztelése az
akadálymentességihozzáférhetőségi
követelmények és az
egyetemes tervezés
szempontjainak
figyelembevételével,
valamint a játékok
befogadó szemléletű
minősítésével.

2. Új játszótér tervezése
során a befogadó
játszótér létrehozásának
szakmai támogatása,

5. Speciális szülői
igények felmérése,
vizsgálata, részvétel a
megvalósításban.

1. ábra http://www.etikk.hu/jatszoter-mindenkinek/mintajatszoterek/
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Játszótér mindenkinek!

Miben tudunk segíteni? Valósítsuk meg együtt!
1. Tanácsadói szolgáltatás
Tanácsadói szolgáltatás a befogadó játszóterek és játékok helyes kialakításáról az
egyetemes tervezés szempontjai szerint. Egyedülálló szakmai szolgáltató
központunk, az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont rehabilitációs
szakmérnökeivel és tapasztalati szakértőivel együttműködik a FESZT
tagszervezeteivel annak érdekében, hogy e cél megvalósulhasson.

Játszóteret építene?
Vagy gyermekének
szeretne egy
megfelelő játékot?
Forduljon hozzánk!

2. Új befogadó játszótér építése
Az egyetemes tervezés
elveinek alkalmazása
mellett a társadalmi
befogadás elősegítése
céljából a szakmai
szolgáltató központ és
tapasztalati szakértői a
megrendelői és
felhasználói igényeket
figyelembe véve
tervezik meg a játszótér

kialakítását, elrendezését.
A tervezés során vállaljuk:
 játszóterek tervezését,
 egyeztetést különböző
engedélyezési szervekkel,
hatóságokkal,
 együttműködést
forgalmazókkal,
gyártókkal, kivitelezőkkel
(tesztelést a játékok
tervezése során).

A megvalósítás során
vállaljuk:
 a helyszíni
ellenőrzéseket
Már meglévő új
játszóterek esetében:
 a játszóterek
egyetemes tervezés
szerinti auditálását

3. Régi játszótér felújítása
Hasonlóan a feladatokhoz, melyeket egy új játszótér kialakításánál vállalunk,
meglévő játszóterek esetében további tevékenységeket is végzünk.
Vállaljuk: a meglévő játszóterek egyetemes tervezés szerinti vizsgálatát, auditálását,
átalakításának megtervezését.

Már a
tervezőasztalon
megálmodjuk Önnek
befogadó
játszótereket,
játékeszközöket!

Vegye fel velünk a
kapcsolatot:
Fördős-Hódy Erzsébet
rehabilitációs
szakmérnök
Telefon:
06-1-205-3174
E-mai:
jatszoter@etikk.hu
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Játszótér mindenkinek!

4. Játékok befogadó szemléletű tervezése,
tesztelése
Vegye fel velünk a
kapcsolatot:

Fördős-Hódy Erzsébet
rehabilitációs
szakmérnök
Telefon:
06-1-205-3174
E-mail:
jatszoter@etikk.hu

Az ETIKK szakértőinek
elsődleges célja, hogy
mindenki számára
használható játékokat
hozzanak létre,
miközben a
gyermekek kísérői is
jól érzik magukat a
játszótéren.
E feladat
megtámogatására
folyamatosan
kérdőíves
igényfelmérést
végzünk, mellyel a
szülők véleményét

kérdezzük meg, melyek
azok a játszótéri
eszközök,melyeket
szívesen látnának egy
játszótéren.
A tervezés során a
játékok tökéletesítése
érdekében
elengedhetetlen a
tesztelés is. Különböző
fogyatékossággal élő
tapasztalati
szakértőkkel és
fogyatékos
gyermekeket nevelő
szülőkkel együtt

teszteljük is a
befogadó játékokat.
Hisszük, hogy minél
több egytemesen
tervezett eszközzel,
egyre színesebbé és
változatosabbá
tehetjük a
magyarországi
játszótereket.

5. Szülői igények megvalósítása
Igény szerint speciális igényű játékok is tervezésében is segítséget tudunk
nyújtani, illetve az igényeket a gyártók számára továbbítani. Célunk, hogy
mindenki gyermeke a számára hozzáférhető játékokon keresztül tudja élvezni
társaival egy a közös játszás élményét.

Látogasson el galériánkba, hogy megtekintse a befogadó játékokat!
www.etikk.hu/jatszoter-mindenkinek/galeria
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Játszótér mindenkinek!

A Játszótér mindenkinek!
A befogadó játszótér építési program háttere
“A játék hiányossága a
gyermek szomorúsága.”
(közmondás)

2015. december 3-án a Szerencsejáték Zrt. (SzZrt.), a Fogyatékos Emberek
Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) és a Spanyol Vakok Nemzeti Szövetsége (ONCE)
együttműködési megállapodást írt alá, melynek fontos eleme, hogy az SzZrt. és
a FESZT kibocsátja a Nagykarácsony elnevezésű sorsjegyet, melynek bevételéből
a fogyatékossággal élő személyeket támogatják.
A bevételből Magyarországon egyedülálló, befogadó, mindenki számára
használható játszóterek épülnek, ahol fogyatékos és ép gyermekek az
együttjátszás élményén keresztül válhatnak befogadó, elfogadó és nyitott
felnőttekké.
A FESZT felkérésére az Egyetemes Tervezés és Információs Kutatóközpont
szakértelmével a programban aktívan részt vesz.

Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa
A FESZT a hazai
fogyatékossággal élő
személyek
legszélesebb körű
képviselője.

Elérhetőségeink:
Földesi Erzsébet
főtitkár
E-mail:
feszt@etikk.hu
Honlap:
www.feszt.eu
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Nemzeti és nemzetközi
szinten egyaránt
jelenlévő
ernyőszervezet, amely
jelenleg az alábbi tíz, a
fogyatékosság számos
típusát megjelenítő
tagszervezetet tömörít:


Afázia, vagyis az
Újrabeszélők
Egyesülete,



Autisták Országos
Szövetsége (AOSZ),



Down Egyesület,







Értelmi Sérülteket
Szolgáló Társadalmi
Szervezetek és
Alapítványok
Országos Szövetsége
(ÉTA),
Magyar
Szervátültetettek
Szövetsége,
Magyar Vakok és
Gyengénlátók
Országos Szövetsége
(MVGYOSZ),



Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek
Országos Szövetsége
(MEOSZ),



Siketek és
Nagyothallók
Országos Szövetsége
(SINOSZ),



Siketvakok Országos
Egyesülete (SVOE), és



Vakok és
Gyengénlátók Középmagyarországi
Regionális Egyesülete
(VGYKE),

így a FESZT
tagszervezetein keresztül
több százezer embert
képvisel.

Bővebb információ:
www. feszt.eu

