Beszámoló az Alicante-ban megrendezett nemzetközi találkozóról
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különleges igényeket támasztó búvárkodás, ide értve a fogyatékos, időskorú és egyéb
módon akadályoztatott személyek búvárkodása, illetve terápiás jellegű merültetése
(Special Needs Diving - SND)

Ennek a találkozónak a gondolata a 2018-ban Máltán megrendezett CMAS Technikai Bizottsági ülésen
merült fel, és melynek megszervezői Kelly McGinn a nemzetközi CMAS Technikai Bizottság részéről,
és Enríque Díaz az Alicante-i Egyetem részéről voltak. Az esemény helyszínéül az Alicante-ban
található egyetem egyik előadó termét választották, a résztvevők -mint jómagam is - pedig az egyetem
diákszállójaként működő Villauniversidad-ban kaptak szobát. Ez a megoldás lényeges volt a részvétel
költségeinek alacsony szinten tartása szempontjából.
A rendezvény három napos volt, melyből az első nap a résztvevők megérkezésével és elszállásolásával
telt délutánig.
Az első nap kora estéjén került sor a nyitó beszédekre. Az esemény kiemelt figyelmet kapott, hiszen ez
volt az első nemzetközi konferencia a különleges igényeket támasztó búvárkodás témájában. Ezért is
számos, a CMAS Technikai Bizottság vezetőségében munkálkodó személy is részt vett az eseményen,
mint:
Flemming Holm, a CMAS Technikai Bizottság Elnöke
Kelly McGinn, a CMAS Technikai Búvárkodás Igazgatója
Prof. dr. Fernando Duarte, különleges feladatok
Sefc Ludek, különleges feladatok
Dr. Saleh Mohamed, tag
valamint
Anna Arzhanova, a CMAS Elnöke.
A szervezők az esemény nemzetközi mivolta miatt meghívtak két magasrangú tisztet is a spanyol
hadseregből.
Az első nap egy közös vacsora melletti kötetlen beszélgetéssel, tapasztalat cserével zárult.
A konferencia angol-spanyol szinkrontolmácsolással folyt. A résztvevők közötti beszélgetésekhez nem
volt tolmács biztosítva, így a szünetekben, illetve a vacsorákon 4 nyelven (angolul, spanyolul, franciául
és németül ) folytak a beszélgetések, tapasztalat cserék.
A második nap kezdődtek az előadások. Izrael, Belgium, Portugália, Spanyolország mutatták be a
munkájukat, tapasztalataikat, egyedi megoldásaikat a fogyatékos búvárok igényeinek megfelelően
kidolgozva. Ezekben az országokban már hosszú évek, illetve évtizedek óta folyó gyakorlat a különleges
igényeket támasztó búvárkodás, és itt döntő többségben a fogyatékossággal élő személyekről volt szó.
Látványos és sok hasznos információt tartalmazó előadásokat láthattunk, melyek angol nyelven a
résztvevők rendelkezésére lesznek bocsátva, remélhetőleg hamarosan.

Többször elhangzott a 3 nap folyamán, hogy nagyra értékelik azon országok képviselőinek a
megjelenését, ahol még csak éppen, vagy még egyáltalán nem kezdődtek meg a különleges igényeket
támasztó merülések, így többek között Szerbia, Norvégia, Finnország, és Magyarország.
Személy szerint megismerkedtem a belga, az izraeli, portugál, spanyol küldöttekkel, akik mind bíztattak
és biztosítottak arról, hogy szívesen nyújtanak szakmai segítséget nekünk. Ezen felül van kapcsolat a
szerb, finn, iráni és egyiptomi kollegákkal is, ahol szintén csak most fog ez a program elkezdődni.
A harmadik nap nem előadásokkal, hanem beszélgetéssel zajlott, ahol a résztvevők egymás között
osztották meg tapasztalatikat. Szóba került, hogy ki milyen pénzügyi forráshoz jut, hogy ez a
tevékenység folytatólagosan biztosítva legyen az országukban. Szóba került, hogy melyik ország milyen
nehézségekkel küzd, és ebben mások hogyan tudnak segíteni.
Kérték, hogy beszéljek a saját terveinkről.
Elmondtam, hogy novemberben kerül sor egy oktatói tanfolyamra, ahol svájci kollegák fognak 8 oktatót
tanítani, mind elméletre, mind gyakorlatra. Ezen a tanfolyamon különböző fogyatékossággal élő tanuló
jelöltekkel fog a csoport foglalkozni, akik ugyan vízhez szokottak, de még semmiféle búvároktatásban
nem vettek részt. Nálunk is el kell hogy kezdődjön a munka a fogyatékos és egyéb módon
akadályoztatott személyek búvárkodásával kapcsolatosan, még olyan nehézségek ellenére is, hogy
nálunk korlátozott mértékben áll rendelkezésre olyan nyílt víz, mely alkalmas, illetve a tengeri
merülésekhez az utazást is sokkal körültekintőbben kell megszervezni. Említést tettem arról, hogy
felvettük a kapcsolatot a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetségének
vezetőivel, akik nagyon lelkesen és pozitívan fogadták a hírt, hogy a hazánkban élő fogyatékosoknak is
lesz lehetőségük kipróbálni a búvárkodást. A hosszútávú együttműködés is szóba került ezen a
megbeszélésen.
Összeségében ez a találkozó Alicante-ban nagyon hasznos és érdekes volt. Minden résztvevő szívesen
fogadta azt a felvetést, hogy ezentúl legyen évente, vagy kétévente ilyen konferencia, ahol remélhetőleg
egyre több ország fog részt venni és tapasztalatot cserélni.
Sok kapcsolat és barátság született, és többször kapott Magyarország a három nap alatt elismerést azért,
hogy elkezdődik nálunk is az a program, és hogy ezen a konferencián is képviseltettük magunkat.
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