Az OBH-ban dolgozó megváltozott munkaképességű fiatalokkal találkozott
dr. Handó Tünde az OBH elnöke
Több mint másfél éve négy autizmussal élő fiatal - Targuba Réka, Rajczy
Mátyás, Bernáth Miklós és Petrás Bence - megbízási szerződés keretében dolgozik
az Országos Bírósági Hivatalban.
Munkájuk a civil szervezetek által közzétételre megküldött beszámolók teljes körű
feldolgozására terjed ki.
2014. május 1. napjától napjainkig hozzávetőleg 46.000 darab beszámoló
érkezett az Országos Bírósági Hivatalba. A beszámolók feldolgozása,
digitalizálása folyamatosan történik, a megfeszített munka eredményeképp a
beérkezett beadványok 90 %-a már közzétételre került.
Az eredményeket csak úgy tudtuk elérni, hogy a fiatalok nagy lelkesedéssel és kitartó
szorgalommal látják el feladataikat. A
számok önmagukért beszélnek;
a
beérkezett beszámolók több mint a felét - mintegy 23 0000 db-ot – ők
dolgozták fel, ezek iktatását, bontását nyilvántartásokban keresését, illetve
szkennelését végezték el.
A fiatalok munkájának elismeréseként dr. Handó Tünde az OBH elnöke 2014.
december 4-én, egy személyes találkozó keretében névre szóló okleveleket
adott át részükre, és az érdeklődési körüknek megfelelő kis ajándék csomaggal
köszönte meg a munkájukat.
Az eseményen részt vettek az Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület fiatalokat
támogató mentorai is.

Rajczy Mátyás filmvetítéssel egybekötött élménybeszámolót tartott az
általa vezetett „Dongó” túracsoport túráiról és Erdélyi útjáról. Megcsodálhattuk
természetfotóit és rendkívüli előadását, amely nem csak a látott tájakról, az ott
honos növényekről, állatokról mutatott be mesésen szép képeket, hanem az azokhoz
fűződő egyéni felfogását, érzelmeit is tükrözték.

Az előadást követően a fiatalok kötetlen beszélgetés keretében számoltak be az OBH
elnökének a munkájuk során szerzett tapasztalataikról, hasznos észrevételeket tettek
az általuk észlelt típushibákról, és megfontolásra méltó javaslatokat fogalmaztak
meg a civil szervezetek számára a beszámolóik beküldésével kapcsolatban.

A civil szervezetek működését érintő jogszabály változásokból
adódóan – a
beszámolók elektronikus úton történő beadásának kötelezettsége, illetve lehetősége az OBH munkaterhe a jövő évben sem fog számottevően csökkeni, ezért 2015.
évben is számítunk ezeknek a fiataloknak hasznos, áldozatkész, munkájára.

