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Dr. Nagy Sándor
1992-ben kapcsolódott be a Magyar vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének
tevékenységébe, a Hajdú-Bihar megyei szervezet elnökségi tagjaként. Vezető szerepet
1996-tól vállalt, mint a megyei szervezet elnöke, majd később 1998-tól titkára. Az
MVGYOSZ megyei szervezeteinek megszűnése után, Hajdú-Bihar megye területén, a
Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete vette át annak szerepét, amelynek
elnöki tisztségét jelenleg is betölti.
Országos szinten 1993 óta vállal szerepet az MVGYOSZ tevékenységében. Kezdetben a
Küldöttközgyűlés Ellenőrző Bizottságának munkájában vett részt. Az Országos
Elnökségnek 1998-tól tagja, az MVGYOSZ-nek 2002-től alelnöke volt 2008-ig.
Az Országos Fogyatékosügyi Tanács munkájában 2002-től vesz részt. Több alkalommal
képviselte az MVGYOSZ-t hazai és nemzetközi konferencián, értekezleten.
A Braille-emlékéremre az MVGYOSZ országos munkájában, a Fogyatékosügyi
Tanácsban és a regionális Egyesületben végzett munkája erkölcsi elismerése érdekében
javasoljuk.
Dr. Nagy Sándor mind helyi, mind országos szinten, évek óta vállal szerepet és végez
munkát a vak és gyengénlátó emberek közéleti tevékenységében. Képviseli a vak és
gyengénlátó emberek érdekeit, aktívan segíti a fogyatékkal élő emberek szervezetei
társadalmi szerep vállalásának teljesülését.
Konferenciákon, fórumokon, szakmai értekezleteken előadások tartásával, látássérült
emberek életét bemutató könyvek, kiadványok szerkesztésével hozzájárult a fogyatékkal
élő emberek társadalmi integrációjának, esélyegyenlőségének, érdekérvényesítésének
javításához, a velük kapcsolatos társadalmi szemlélet alakításához.
Aktív tevékenységéből kiemelhetőek a következő események:
- Társszerzője a „Fehérbottal az Észak-Hajdúságban” c. könyvnek (2000);
- Társszerzője a „Látássérültek lakóhelyi rehabilitációja” c. könyvnek (2001);
- előadója a rehabilitációs könyvek bemutatására szervezett konferencia sorozatnak
(2001-2002);
- Előadója a „Látássérültek Debreceni rehabilitációs konferenciája” programnak (2001);
- Szervezője és előadója a „Szövetség szerepe a ma társadalmában” fórumnak (2003);
- szervezője és Előadója a Szövetség átalakításának programjában, az „Észak-alföldi
Munkaértekezlet” sorozatnak (2004-2005);
- szervezője a vakok akadálymentes környezet kialakításával kapcsolatos fórumnak
(2006);
- szervezője a vakok foglalkoztatási helyzetét bemutató konferenciának (2007);
- szervezője a „Vakok esélyének javítása, határon innen és túl” regionális, nemzetközi
tapasztalatcserének (2007);
- Szervezője az „Önállóan könnyebb?” c. régió konferenciának (2007);
- előadója a „Nem látva is látszani”, látássérültek diszkriminációja elleni országos
konferencia sorozatnak (2008);

- Társszerzője a „Hogyan segíthetek?” c. kiadványnak (2008).
Dr. Nagy Sándor neve és személye közismert és elismert, mind országosan, mind
regionálisan, azok között az állami, önkormányzati és társadalmi szervezetek előtt, akik a
fogyatékosügyben partnerként együttműködnek. A Szociális és Munkaügyi Miniszter Dr.
Nagy Sándort, 2007-ben, miniszteri kitüntetésben részesítette, amely az évek óta kifejtett
munkájának magas szintű erkölcsi elismerését jelenti.
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