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Dr. Szabó Miklós
Dr. Szabó Miklós 1949-ben született. Középiskolás korában - szembetegsége
gyógyíthatatlansága miatt - elveszítette látását. Ennek ellenére tanulmányait tovább
folytatta. A jeles érettségi után felvételt nyert az Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem Jogi
Karára. Ezt követte az ügyvédi szakvizsga letétele. Jelenleg egyéni ügyvéd Hajdúdorogon.
A látássérültekért több mint húsz éve kezdett dolgozni. Először megalakította a Magyar
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének Északhajdúsági Csoportját. A hatékonyabb munka és az anyagi forrás előteremtése érdekében
– a munkáját támogató ismerőseivel – 1996-ban megalapították a „Fehér Bot” Alapítványt,
amelynek elnökévé az alapítók őt jelölték.
Az alapítvány ebben az évben ünnepli fennállásának 15. évfordulóját.
Vezetésével az alapítvány lendületes fejlődésnek indult. Pályázataik rendre sikeresek
voltak. Ezek segítségével folyamatosan fejlődtek az alapítvány szolgáltatásai. Kezdetben
irodai fogadóórákon jogi- és életviteli tanácsadásokkal és a hivatali ügyintézések
segítésével álltak a sorstársak rendelkezésére. 1998-tól az idős, mozgásukban is
akadályozott személyek részére házhoz vitték a segítséget. 2000. évtől ezt követte a
támogatószolgálatok megalakítása, amelyek segítségével bővítették szolgáltatásaik körét
és növelni tudták a gondozottak számát. Élen jártak a vak személyek elemi
rehabilitációjának megvalósításában. Elsőként hozták létre regionális szinten a vakok
elemi
rehabilitációs
központját.
2008-ban
Akkreditáltatták
a
felnőttképzési
tevékenységüket és megkezdték a számítástechnikai és masszőrképzést. Dr. Szabó
Miklós és munkatársai meggyőződéssel vallják, hogy a látássérültek foglalkoztatásában
csak a képzések útján lehet előre lépni. A „Fehér Bot” Alapítvány bejegyzett munkaügyi
közvetítő. Az alapítvány segítségével sok megváltozott munkaképességű munkavállaló
vállalhatott munkát. Az alapítvány jelenleg több mint száz munkavállalót foglalkoztat,
melyek közül számosan látássérültek.
Dr. Szabó Miklós vakon élve életét, pontosan meg tudta határozni, hogy mire van
szükségük a látássérült embereknek a teljes körű rehabilitációjuk megvalósításához. Az
alapítványt egy olyan szervezetté fejlesztette, amely nagyon komplex és magas
színvonalú szolgáltatást biztosít. Segítő szándékú hozzáállásának és fáradhatatlan
munkájának köszönhetően az Észak- alföldi Régióban az elmúlt öt évben több száz vak és
gyengénlátó személy vehetett részt elemi és foglalkozási rehabilitációban, szakképzésben
és létesíthetett munkaviszonyt. Az alapítványi támogató szolgálatok segítségével pedig
sokan intézik önállóan ügyeiket és kapcsolódhatnak be a társadalmi életbe.
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