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Tesztek kiértékelése
Felvétel idıpontja: 2012. február 6.-ával kezdıdı hét
Résztvevık: Budai Középiskola, 10. évfolyam 10 osztálya, 10asz, 10bb, 10ct, 10ab, 10at,
10ak, 10cb, 10ck, 10dt, 10dk
Eredmények:
A tesztet kitöltık 1,8 fogyatékosságtípust tudtak felsorolni
Jellemzı szavak: fizikai fogyatékosság, mozgáskorlátozottság, értelmi vagy szellemi
fogyatékosság, elıfordult az érzelmi fogyatékosság kifejezés. Elvétve fordult csak elı más
fogyatékosságok felsorolása (látássérült, stb.)
A tesztet kitöltık 1,9 okot tudtak felsorolni, hogy mitıl alakulhat ki fogyatékosság.
Jellemzıen két okot neveztek meg: születési rendellenesség illetve baleset.
A tesztet kitöltık
• 0%-a jelezte, hogy nem látott még fogyatékkal élı embert
• 55%-a csak az utcán, vagy a városban itt-ott véletlenül látott
• 28%-ának van az ismeretségi körében
• 11%-ának van a családjában
• 6% iskola révén került kapcsolatba velük.
A tesztet kitöltık
• 71%-a hallott már a Speciális Olimpiáról, ezeknek
o 12%-a valóban a Speciális Olimpiára gondolt ezalatt
o 86%-a azonban nem biztosan, valószínősíthetıen csak a fogyatékkal élık
sportjára (ez a késıbbi válaszaikból derül ki)
• 29%-uk egyáltalán nem hallott a Speciális Olimpiáról.
Aki hallott róla, az:
• 46%-ban a médiában
• 20%-ban az interneten
• 6%-ban ismerıstıl
• 12%-ban otthon
• 7%-ban nem tudja, hol hallott.
A tesztet kitöltık:
• 45,6%-a számára fontos beszélni errıl az iskolában, még akkor is, ha személyesen
nem érintettek
• 49,7%-a szerint talán hasznos, és érdekes lesz, azaz nyitottak, várakozóak a téma iránt
• 1,9%-a szerint eggyel több, haszontalan dologgal kell foglalkozniuk
• 2,8%-a szerint ez nem az ı problémájuk, sajnálják rá az idıt
Joseph P. Kennedy Jr. Alapítvány által az értelmi fogyatékos emberek javára létrehozott szervezet.

Érdekes megjegyzés: „Nagyon fontos, mert velünk is bármikor bármilyen probléma lehet.”
A tesztet kitöltık:
• 6%-a úgy gondolja, hogy egyáltalán nem szeretne ingyen dolgozni, önkéntes munkát
vállalni
• 17%-a segítene, de túl sok a teendıje, nem ér rá
• 16%-át ez a terület nem érdekli, de más területen szívesen segítene
• 16%-a ismeretlenül is szívesen segít ezen a területen, fontosnak tartja
• 45%-a még nem döntött, talán, szeretné jobban megismerni a témát
A tesztet kitöltık:
• 57%-a azt gondolja, hogy azért támogatja az OTP Bank a Speciális Olimpiát, hogy
ezzel a vállalat arculatát, jó megítélését erısítse
• 35%-a szerint valóban a rászorulókon akar segíteni
• 2%-a szerint olyan sok pénzük van, hogy nem tudják, mire költsék,
• 9%-uk szerint ez természetes egy nagyvállalattól
Többen jelezték, hogy az elsı két válasz összefügg, azaz:
„Ez nehéz: az arculat mellett plusz fontosnak is tartják”
Negatív vélemény, de nem egyértelmően (nem azt mondja, hogy egyáltalán nem lehet elhinni,
hanem, hogy nehéz elhinni):
„A mai világban nehéz elhinni, hogy egy nagyvállalat a rászorulókon akar segíteni…
Mindenkit csak a pénz érdekel…”
Egyéb érdekes megjegyzések:
„Egy ilyen nagy befektetéső cég a nagy jövedelmébıl könnyen tudja ıket támogatni és a cég
nevével még fel is tudja hívni a figyelmet erre a nemes célra.”
„Mert tényleg sok a fölös pénzük és ezt legalább tudják, hogy jó helyre megy.”
„Fontos, hogy ık is segítsenek!”
A Speciális Olimpiával kapcsolatos ismeretek vizsgálatánál figyelembe kell venni, hogy, 29%
nem hallott a szervezetrıl, mégis megpróbált válaszolni. A helyes válaszok aránya a
következı a tesztet kitöltıknél:
• 25%-a van tisztában azzal, hogy értelmi fogyatékkal élık sportolnak
• 63%-a tudja, hogy nyolc éves kortól sportolhatnak
• 77%-a szerint nemzetközi szervezet
• 62%-a szerint versenyek, edzések és kísérı programok is vannak
• 48%-a szerint különleges versenyszabályok vannak
• 67%-a szerint jutnak el a sportolók akár tengeren túlra is
• 70%-a szerint a speciális olimpia helyszínei nem feltétlenül kötıdnek az olimpia
helyszíneihez
• 11%-a tudta, hogy az utolsó Speciális Olimpiai játékok Athénban voltak
Rövid szöveges összefoglalás:
Jellemzıen nagyon kevés ismerettel rendelkeznek a téma iránt. A többségnél kevés a
személyes kontaktus, inkább „távolról” találkoznak fogyatékkal élı emberrel. Minden 10.
család érintett azonban, azaz minden 10. családban van fogyatékkal élı személy.
Egyértelmően kiderül a pozitív irányba hajló nyitottság, az érdeklıdés, várakozás. Sokan nem
mondanak véleményt, inkább megvárják, „milyen lesz”. Kevés az elutasító, negatív
vélemény. Meglepıen sokan teljesen pozitívan állnak a kérdéshez.
Voith Petra
„Szállj be te is” programvezetı
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