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A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége elnöksége 
a Vakok és Gyengénlátók  Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete felterjesztése alapján 

Louis Braille- Emlékérmet adományoz 

Nagyné Papp Edit 

részére 

a látássérültekért végzett kiemelkedő társadalmi munkája 

elismeréseként 

 
Nagyné Papp Edit 2006 májusa óta tagja a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom megyei 
Egyesületének. Belépésétől kezdve részt vesz az egyesület elnökségének munkájában. 2009. december óta a 
Komárom-Esztergom Megyei Egyesület vezetője. 
A vakok és gyengénlátók egyesületének képviselőjeként rendszeresen szervezi és részt vesz az érzékenyítő 
programokon, melyek alkalmával többek között általános információkat nyújt a látásfogyatékkal élők 
társadalmi helyzetéről, családi, munkavállalási körülményeiről és lehetőségeiről. 
Tájékoztatást nyújt a vakok irányában történő helyes segítségnyújtás módjáról és formáiról, rendszeresen 
foglalkozik a vakok által használatos figyelemfelhívó eszközök bemutatásával. 
Az egyesület tevékenységén keresztül célja a társadalmi szemléletformálás, mely érdekében folyamatosan 
kutatja a pályázati lehetőségeket, ahol ezek a célok elérhetők és megvalósíthatók. Több sikeres pályázat 
bizonyítja, hogy megfelelő ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, mely a pályázat megírását, 
lebonyolítását, elszámolását és utómunkálatait tartalmazza. 
Látássérültségéből adódóan életviteli tapasztalatai felhasználásával speciális ismereteket közvetít. 
Megbízható, kiváló együttműködési és jó kommunikációs készséggel rendelkezik. 
Empátiája és segítőkészsége révén szoros kapcsolatot tud kialakítani a fogyatékossággal élő, vagy más 
hátrányokkal rendelkező személyekkel. Hatékonyan tudja segíteni és irányítani az önkéntesek munkáját, 
tevékenységét. 
Kiváló számítógépes ismeretekkel rendelkezik Word, Excel és internetes levelezés területén. Nagy 
jártassággal rendelkezik felhasználó programok kezelése területén, mely hozzájárul irodai adminisztrációs 
tevékenységének ellátásához. 
2014-ben kezdeményezte és kiemelkedő munkát végzett a Csörgőlabda Szakosztály létrehozásában, mely az 
elmúlt évek során több csapat részvételével komoly sikereket ért el a Nemzeti Bajnokságokon, valamint több 
csapattag a nemzeti válogatott tagja, részt vesz az országos és nemzetközi versenyeken. 
Az elmúlt 10 évben az egyesület gazdasági, gazdálkodási feladatai során végzett munkája révén az egyesület 
gazdálkodása évről-évre felfelé ívelő pozitív eredményeket mutat. 


