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Az Egyesülete jogi helyzete:
I

\

EgyesÜletÜnket1981-ben alapították mozgássérÜlt emberek, akik azzal a céllal fogtak össze,
hogy segítsék a Békés megyében élo mozgásukban akadályozott társaik társadalmi
integrációját, oktatását, foglalkoztatását, rehabilitációját, megszervezzék szabadidos
tevékenységeiket, hogy érdekeiket képviselni és érvényesíteni tudják.
EgyesületÜnka jogeros Békés Megyei Bíróság nyilvántartásba vétele alapján kiemelkedoen
közhasznú szervezet. Ennek alapján támogatóink élhetnek a Társasági adótörvényben eloirt
jogokkal, eszerint csökkenthetik az adózás elotti eredményüket a támogatási összeg 100 %val. Továbbá az adózók felajánlhatják számunkra adójuk 1 %-t.
Érdekvédelem:
. Az esélyegyenloség elosegítése,
. Inkluzív oktatás bevezetése,
. Rehabilitációs tevékenységek támogatása,
. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának megvalósítása,
. Intézmények létrehozása és fenntartása fogyatékos emberek számára,
. Eszközkölcsönzo,
. SérÜltgyermekek számára rehabilitációs programok biztosítása
. Szabadidos tevékenységek szervezése,
. Szociális juttatások Ügyintézése(LÁT, közlekedési támogatások, FOT, stb.),
. Érdekképviselet, érdekérvényesítés,
Elozo év december 31-i állapot:
Éves beszámolóban mellékelve.
A közhasznúsági jelentés az alábbi szerkezetben és tartalommal készült:
1.
Számviteli beszámoló
EgyszerÜsített mérleg
Eredménykimutatás
II.
A költségvetési támogatás felhasználása
Ill.
A vagyon felhasználása
IV.
Cél szerinti juttatások
V.
Támogatások mértéke
VI.
A közhasznÚszervezet vezeto tisztségviseloinek nyÚjtottjuttatások
VII. Szöveges beszámoló a 2008. évi közhasznÚtevékenységrol
I. Számviteli beszámoló
2007december 31-n szervezetünk záró pénzkészlete 8.938eFt,-volt.
2008évi mérleg mellékelve. EgyszerÜsítettéves beszámoló mellékelve.
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Sorszám

ezer forintban
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1.

A)

Befektetett

2.

1.

Immateriális javak

3.

II. Tárgyi eszközök

4.

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök

5.

B) Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.)

6.

1.

Készletek

7.

II.

Követelések

8.

Ill. Értékpapírok

9.

IV. Pénzeszközök

10

C) Aktiv idobeli elhatárolások

11

eszközök

(1.+11.+111.)

,I

O) Saját toke

13

1. Induló töke! Jegyzett töke

14 II.

helyesbítések

Tárgyév

87747

253011

123

11

84624

250000

3000

3000
30400

607

ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN

12

Elozo évi

Elozo év

A tétel megnevezése

Tökeváltozás!Eredmény

607

15644

12634

8938

17160

112936

283411

73462

68722

63432

73462

10030

-4740

15

Ill. Lekötött tartalék

16

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbol (közhasznú
tevékenységbol)

17

IV. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységböl

18

E) Tartalék

19

F) Céltartalékok

20

G) Kötelezettségek

39161

40999

21

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

18511

14014

22

II.

Rövid lejáratú kötelezettségek

20650

26985

23

H) Passzív idobeli elhatárolások

313

173689

24

FORRÁSOK (passzívák)

112936

283411
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2008.01.01
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Sorszám

A tétel megnevezése

1.

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+11)

162462

154163

1.Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)

133880

111334

133880

111334

100194

95982

2.
3.

1. Közhasznú célú müködésre kapott támogatás

4.

a) alapítótói

5.

b) központi költségvetésböl

6.

c) helyi önkormányzattói
d) egyéb 1% 490 e Ft

7.
8.
9.

2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységböl származó bevétel

10.

4. Tagdíjból származó bevétel

11.
12.

5. Egyéb bevétel
II. Pénzbevételt nem jelentö bevételek

13.

B) Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)

14.
15.

.

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

16.

2. Pénzbevételt nem jelentö bevételek
C) Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

17.

D) Pénzbevételt nem jelentö bevételek (A/II+B/2)

18.

Elözö év

1,

E) Közhasznú tevékenység ráfordításai (1..6)

EIOzoévi helyesbitések

T árgyév

7670

13960

26016

1392

10093

17474

1690

9029

7079

7010

9720
O

9316
O

O

O

O

O

O

O

162462
O

154163
O

152432

158903

19.

1. Anyagjellegü ráfordítások

34150

44134

20.

72738
8646

79198

21.

2. Személyi jellegü ráfordítások
3. Értékcsökkenési leirás

22.

4. Egyéb ráforditás

26425

4994

23.

5. Pénzügyi müveletek ráforditásai
6. Rendkivüli ráforditások

3074

3921
15155

24.
23.

F) Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

24.

1. Ráfordításként érvényesítheto kiadások

25.

2. Ráfordítást jelento eszközváltozások

26.

3. Ráforditást jelento elszámolások

27.

4. Ráfordításként nem érvényesítheto kiadások

28.

G) Tárgyévi pénzügyi eredmény (ri 1 ri 2)

29.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi
eredménye (A/1-E/1-E/6)

30.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzQgyi
eredménye (B/1-F/1-F/4)

7399
O

11501

O

10030

-4740

10030

-4740

O

O

31.

H) Nem pénzben realizált eredmény (ri 1 ri 2)

32.

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált
eredménye (NII-E/2-E/3)

33.

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált
eredménye (B/2-F/2-F/3)

34.

1.Adózás elötti eredmény (B/1-F/1) n H/2

35. J. Fizetendo társasági adó
36. K. Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
37.
(N1 +NII)-(E/1 +E/2+E/3)
38.
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye(I-J)

10030

-4740

"
Tájékoztató
1.
2.
3.
4.

adatok

A) Pénzügyileg rendezett személyi jellegu ráfordítások

79198
49608

1. Bérköltség
- megbízási díjak
ebbol:

1227

5.

tiszteletdíjak
2. Személyi jellegü egyéb kifizetések

13548

6.

3. Bérjálulékok

16042

o

7.

B) Pénzügyileg rendezett anyagi jellegu ráfordítások

8.

C)

9.

O) Pénzügyileg

10.

E) A szervezet

Értékcsökkenési leírás

ebbol:
11.

rendezett

egyéb ráfordítások

által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
- a vonatKozo rendelet 16. !:i(5) beKezdeseszennt
kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve
átadott támoqatás

Kelt: Békéscsaba, 2009.április 27

44134
11501
19479
4591

Vagyoni helyzet
Egyesületünk ,a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatától Vagyonkezelési
szerzodés alapján használatba kapta a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban 2141 hrsz alatt
belterületként nyilvántartott, 3544 m2 alapterületu, korlátozottan forgalomképes vagyoni
körbe tartozó, önkormányzati kötelezo feladat ellátásához kapcsolódó ingatlant.
Ebben az épületben van egyesületünk székhelye, intézményeinek többségét itt muködteti.
Igy vagyona nagymértékben gyarapodott.! Adatok a beszámoló tartalmazza.!
II. Költségvetési támogatás felhasználása
Egyesületünk a Költségvetési Törvény szerint állami normativában részesült. Ez nyújtott

fedezetetaz intézményeimuködtetéséhez.
Ill. A vagyon felhasználása
Anyagjellegu ráfordítás
Személyijellegu ráfordítás
= bérköltség
= személyi jell.kifizetés
= béljárulékok

I

44.134 eFt
79.198 eFt
49 608 eFt
13.548 eFt
16.042 eFt

A pályázatokon elnyert összegeket a támogatási szerzodésekben rögzítettek alapján
használtuk fel.
2008.09.01 -tol indult a " Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása
" Lépések program" megvalósítása.
IV. Cél szerinti juttatások
Az Egyesületünk fo célja: segíteni a mozgássérült emberek társadalmi integrációját, oktatását,
rehabilitációját, érdekeik képviseletében és érvényesítésében segítséget nyújtani. Ennek
függvényében 2008 évben is lehetoségéhez mérten segített sorstársain.
Hozzájárult 4591 eFt,- összegben a Czeglédi Gergely gyógykezeléséhez.
V. Támogatások mértéke
2008 évben Egyesületünk a központi költségvetésbol a MEOSZ-on keresztül 3439 eFt
tagarányos támogatásban részesült
Állami költségvetésbol, normativ hozzájárulásból muködtettük támogató szolgálatainkat, a
lakóotthont, szenvedobetegek ellátását segíto közösségi centrumokat, valamint a sérült
gyermekek korai fejlesztését, nappali foglalkoztatását, oktatását láttuk el.
Normativ támogatás összesen:
92.543 eFt
Pályázat, egyéb bevétel
58.181 eFt
Támogató Szolgálataink, a Közösségi Centrumok és a Lakóotthon az egyesületen belül,
önálló intézményként muködtek csatlakozva a kistérségek ellátásával foglalkozó
önkormányzati szolgálathoz.
A helyi Önkormányzatoktói pályázati úton nyertek támogatást csoportjaink: a nyugdíjas klub,
az ifjúsági csoport, helyi csoportjaink egy része és ezen kívül a helyi rendezvényeik
lebonyolításához igyekeztek támogatókat találni.

Legnagyobb támogatóink:
Békéscsaba MJV Önkormányzata
/ kistérségi támogatás
Prima-Protetika Kft
Pályázati Útonelnyert összeg:
- Békés Megye Szociális Közalapitvány

- MEOSZ

- Szociális és MunkaÜgyiMinisztérium
- Bice-Bóca Alapítvány

105.000,1.850.000,14.542.455,1.500.000,-

Ft
Ft
Ft
Ft

VI. Közhasznú szervezet vczeto tisztségviscloinek nyújtott támogatások
Tisztségviselok:
Elnök: Czeglédiné Kovács Ágnes
Elnökségi tagok:

Barna János
Csepregi András
Nagy István
Dr.Ruzsa György
Etika és FB elnöke Czeglédi Sándor
Tagok
Petriné Fodor Ilona
Vitéz Lászlóné

'.

A tisztségviselok az elnök kivételével sem természetbeni , sem pénzbeni juttatásban nem
részesUltek.
Az elnöknek 2008.09.01-tol az 1/2008.11.12. Elnökségi határozat alapján havi bruttó
300.000,-Ft-ot határozott meg az Elnökség.
A helyi csoportvezetok munkáját a 23 helyi csoportnál, a ifjúsági tagozatnál a helyettesek, a
pénztárosok és önkéntesek segítik.
VII. Szöveges beszámoló a 2008 évi közhasznúsági tevékenységrol
A Békés megyei Bíróság 1998.06.02-án a 37.szám alatt jegyezte be a Mozgáskorlátozottak
Békés Megyei EgyesUletét kiemelkedoen közhasznú szervezetként.
Tevékenysége teljes egészében kiemelkedoen közhasznú, szociális szolgáltatás.
Tartós adományozásra szerzodést nem kötöttünk.
Az Egyesület munkájában résztvevo dolgozókat munkaviszonyban és megbízásos
jogviszonyban foglalkoztatja, teljes és részmunkaidobenAlkalmazottak
37 fo
rendszeres megbízással 58 fo
társadalmi munkás
98 fo
Összesen:
197 fo

Alkalmazottainka következointézményeinkbendolgoztak:
- Önálló Életvitel Központ
- négy Támogató Szolgálat
-egy Közösségi Centrum
- Csorvás
- két Támogató Szolgálat
- egy Közösségi Centrum
- egy Lakóotthon
- Napraforgó Gyógypedagógiai Központ Korai fejlesztés
- Fejleszto felkészíto
- Nappali ellátás
- Multirehab nonprofit Kft

-

Békéscsaba, 2009.04.27
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Közhasznúsági jelentés

1. számú melléklet
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Napraforgó
Gyógypedagógiai Központ
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete

Napraforgó

5600 Békéscsaba, Kölcsey u. 27.
5601 Békéscsaba, Pf.: 226
Te1., Fax: 66/452-202;
E-mail:
napraforgocentrum@t-online.hu

Gyógypedagógiai
Központ

MKBME Napraforgó Gyógypedagógiai Központ, Nappali Intézmény
2008. évi beszámoló

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete által fenntartott "Napraforgó" életében a
2008. év alapveto változásokat hozott, .minda

szakmai munka, mind pedig a személyi

feltételek területén. Az intézmény neve Napraforgó Gyermekrehabilitációs és Infonnációs
Centrumról, Napraforgó Gyógypedagógiai Központra változott. A tevékenységi körünk a
sajátos nevelési igényu gyennekek korai fejlesztése, fejleszto felkészítése, konduktív
pedagógiai ellátása mellett, a súlyosan és vagy halmozottan fogyatékos tanulók
fejlesztoiskolai képzésévei, valamint a 3-23 éves korú fogyatékos gyermekek és fiatalok
nappali intézményi ellátásával bovült.

A 2008. év elso fele a mindennapi munka folytonosságának biztosítása mellett a két új
intézményi rész muködési feltételeinek megteremtése jegyében zajlott. A képzettséggel
rendelkezo, a fogyatékos gyennekekkel szakmailag és emberileg is megfelelo módon bánni
tudó kollégák, kiválasztása jelentette és jelenti a legnagyobb feladatot.
Az intézmény életében végbement személyi változások a következok voltak:2008. február 29ig az intézmény vezetését ellátó Gulyás Stefánia Krisztina új munkahelyen kezdett dolgozni,
helyette augusztus 31-ig Kunstár Katalin látta el ideiglenesen a vezetoi feladatokat, 2008.
szeptember l-tol az intézmény vezetoje Tóthné Bertalan Julianna lett. A 2 fejlesztoiskolai
osztályba 2 fo foállású gyógypedagógus, 1 fo konduktor-tanító, 2 fo foállású szociális
gondozó, ápoló és 1fo foállású gyógypedagógiai asszisztens lett alkalmazva. A nappali
intézményben 2 fo foállású és 2 fo napi 4 órában dolgozó kolléga oldja meg agyennekek,
fiatalok ellátását. A korai fejlesztést, fejleszto felkészítést 1 fo foállású konduktor-tanító, 1 fo

föállású gyógypedagógus mellett 3 fö megbízási szerzödéses gyógypedagógus látja el. A
fejlesztöiskolában dolgozó pedagógusok, valamint az intézményvezetö is tart órákat a Korai
fejlesztésben és fejlesztö felkészítésben. Az adminisztratív teendök ellátását az eddigi 2
kolléga helyett 1 fö föállású dolgozónak kell megoldani, ami a megnövekedett feladatkörök
miatt igen jelentös többletmunkát igényel az eddigiekhez képest.

A 2007/2008. tanév második felében 49 fo korai fejlesztos, 9 fo tt~jlesztofelkészÍtos és 4 fo
ellátási szerzodéses gyermekkel zártunk. A 2008/2009. tanévet 41 to korai fejlesztos, 8 fö
fejleszto felkészítos, 11 fo fejlesztoiskolás és 3 fo ellátási szerzodéses gyermekkel kezdtük
I

meg. Decemberre ezek a számok a következöképpen alakultak: korai fejlesztös 50 fö,
fejleszto felkészÍtos 9 fo, fejlesztoiskolás 11 fo, ellátási szerzodéses 8 fo. A nappali'
intézményi ellátásra a korais, fejlesztö felkészítéses, a fejlesztöiskolás gyermekek, tanulók
szüleivel kötöttünk ellátási megállapodást. Szeptemberben 23, decemberben 27 megállapodási
szerzodésünk volt. Az áttekinthetöség szempontjából ezeket az adatokat táblázat formájában
is összefoglaltam.
Napraforgó
Tevékenység
Korai fejlesztés

létszámadatai
2008.
2008.
szeptember
június
49 fö
41 fö

2008.
december

Fejleszto felkészítés

9 fo

8 fo

9fö

Fejlesztoiskolai

Ofö

11 fö

11 fo

Ellátási megállapodás

4 fo

3 fo

8 fo

Nappali intézményi

Ofö

23 fö

27 fo

képzés

ellátás

A sajátos igénynek megfelelö fejlesztést a szakértöi bizottságok javaslata alapján, a nappali
intézményi ellátást orvosi szakvéleménnyel vehetik igénybe a gyermekek. A sajátos nevelési
igénynek megfelelö terápiák közül a következöket tudtuk biztosítani a 2008. évben:
- konduktív pedagógiai módszerekkel történo fejlesztés;

- tanulásban akadályozottak gyógypedagógiai módszerekkel történö fejlesztése;

- értelmileg akadályozottak gyógypedagógiai módszerekkel történo fejlesztése;
- tiflopedagógiai módszerekkel történö fejlesztés;

- szurdopedagógiai módszerekkel történo fejlesztés;
- szenzomotoros integrációs terápia;
-tervezett szenzomotoros integrációs terápia;

,

.

-hidrorehabilitációs gimnasztika;
- gyógytorna.

Az intézményünkbe érkezo gyennekek, fiatalok település szerinti eloszlását a következo
táblázat tartalmazza.

Sorsz.
1.
3.

Település
Battonya
Békés
Békéscsaba

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Csorvás
Dévavánva
Gyomaendrod
Gyula
Kardos
Kaszaper
Kevermes
KéteQyháza
Kétsopronv
Kondoros
Körösladány
KunáQota
MedQyeseQyháza
Mezoberénv
Mezokovácsháza
Nagykamarás
Orosháza
Pusztaföldvár
Sarkad
Sarkadkeresztúr
SzabadkíQVós
Szarvas
SzeQhalom
Újkígyós

2.

Fó
1

6
I

12
1
2
6
9
1
2
. 1

4
2
3
1
3
2
5
1
2
1
1
7
2
1
4
1
5

Az intézményhez tartozó rekreációs részlegben 2 fö föállású masször és 1 fö föállású
gyógytornász fogadja a hozzánk érkezö pácienseket. A 2008. évben a gyógytornát 47 fö, a
masszázst 135 fö vette igénybe. A gyógytorna esetszáma 1039, a masszázsé 1724 kezelés volt
az év folyamán. Szolgáltatásainkat a leggyakrabban stroke-on átesettek, porckorong
problémával küzdök, protézises mutét utáni állapotban lévök veszik igénybe.
A 2008. évre vonatkozó, fontosabb forgalmi adatokat a következö táblázat foglalja össze:

Gyógytorna
Kliensek
száma
Esetszám

47

Masszázs
73

62
I

1039

995

729

No

30

59

32

Férfi

19

14

30

Gyermek

20

4

20

Fiatal

2

3

6

Középkorú

11

38

28

Nyugdfjas

14

28

I

8

Megvalósított programjaink:
Hagyomán)1eremtö jelleggel 2008-ban elöször volt farsangi ünnepség, a szülöklub keretében
a Húsvéti ünnepekre készültek fel közösen a szülök és a szakemberek, a közös beszélgetés
mellet. Június 8-án sikeres gyenneknapi rendezvény zajlott a Rosemary farmon, ahol
lovaglási, rurdési lehetöséget biztosítottunk a családoknak, valamint bábszínházzal, ügyességi
versenyekkel és közös fözéssel töltöttük kellemesen a napot. A nyári tábor július 22-26.
tartott, ahol a foglalkozások mellett szabadidös programokon, közös szarvasi kiránduláson is
részt vehettek a jelentkezök. Összel a jászberényi állatkertben látogattuk meg az intézmény
által örökbefogadott oroszlánt. Idén eloször két Mikulásünnepség is megrendezésre került; az
elsö a nap, mint nap intézményünkbe járó gyermekeknek, a második pedig a megye összes
egyesülethez kötodo gyennekének, fiataljának. A 2008. évben 3 szülöi értekezletet tartottunk,
amelyen az aktualitásokról, jogokról, kötelességekröl tájékoztattuk a szüloket.

Kollégáink a következö továbbképzéseken, szakmai látogatásokon vettek részt:
-Karcagon az ottani fejlesztoiskola látogatása;
-Szegeden a fejlesztöiskoláról rendezett továbbképzésen szereztek hasznos infonnációkat;

-Budapesten a sajátos nevelési igényu gyennekek, tanulók ellátásával kapcsolatos változások
jogszabályi hátterével ismerkedtek meg pedagógusaink.
- A REHA- Hungary szakmai kiállításán, Budapesten valamennyi dolgozónk részt vett.
- A Fogyatékosok Ápoló, Gondozó Otthona által szervezett szakmai napon a fejlesztoiskolák
muködésérol kaptak tájékoztatást kollégáink.
- 2008. szeptemberében 4 fo, a nappali intézményben dolgozó gondozó kezdte meg a szociális
ápoló, gondozó képzettséget adó tanfolyamot.

-Orthopéd orvosi vizsgálatot kétszer szerveztünk az év folyamán, Dr Éles László és Dr Mezo
.

Róbertsegítettea szüloket,gyennekekethasznostanácsokkal.
\

Sikeres pályázataink a következok voltak a 2008. évben:
- A MEOSZ, Ifjúsági, Szüloi Szervezodéseket segíto pályázatán a nyári táborra 350000 Ft-os'
támogatást kaptunk;
- Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzatától 50000 Ft pályázati támogatásban
részesültünk;

- A Szociális és MunkaÜgyiMinisztérium pályázatán

1351446 Ft-ot, amelyet bérre és tárgyi

eszközök beszerzésére fordítottunk;

-

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatán 1173600 Ft-ot, amelyet az

energiaköltségek kifizetésére fordítottunk;

A sikerek mellet nehézségek is adódtak boven az év során az új intézményi részek indításával
kapcsolatban.
-A gyennekek, fiatalok intézményünkbe támogató szolgálattal való szállításának jogszabályi
háttere megváltozott, ezért a fenntartónk vállalta át ennek költségeit. Hosszabb távon ez nem
lesz fenntartható.
- A nappali intézményben az 1/2000. SzCsM rendelet által meghatározott minimum gondozói
létszámmal, nappali csoportonként (8 gyennek, fiatalícsoport) 1 fovel nem volt megoldható az
ellátás biztonsága, ezért fenntartónk beleegyezett csoportonként még egy-egy fél állású
gondozói státusz kialakításába. Ez tovább növeli az amúgy is erosen alulfinanszírozott ellátási
fonna kiadásait.
- A nappali intézményben ellátott gyennekek, fiatalok szüleinél szükségletként jelent meg az
állami támogatással igényelt étkezés biztosítása. Itt azzal a problémával szembesültünk, hogy
a gyennekvédelmi támogatásban részesüloknél az állami nonnatíva és a térítési díj
összegének különbözete a fenntartót terheli, ez éves szinten akár 1000000 Ft is lehet. Így ezt a
szolgáltatást egyelore nem tudjuk elindítani.

A korai fejlesztés, gondozás, fejlesztö felkészítés, fejlesztöiskolai képzés biztosításánál a
gyennekek, tanulók szüleivel, hozzátartozóival való kapcsolattartás, valamint az otthoni
feladatok megoldásával kapcsolatban adódnak nap, mint nap nehézségeink. A szülök azt is
nehezen viselik, ,hogy egyre több csoportos foglalkozást szervezünk, anlelyre a gyennekek
hosszú távú, fejlödéséhez és' az alulfinanszírozottságból adódó veszteségek csökkentése
szempontjából is szükség van.
Tóthné Bertalan Julianna
lntézményvezetö

,

Békéscsaba, 2009. április 24.
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CSILLAG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
LAKÓOTTHON ÉS INTEGRÁLT TÁMOGATÓ
SZOLGÁLTATÁS
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE
5920 Csorvás, Széchenyi út 24.
r8J 5920 Csorvás, Széchenyi út 24.
ir: 66/258-980; iri FAX: 66/258-980;
E-MAIL: lakooothon@mkbme.hu

Szakmai

beszámoló

A Csillagház Lakóotthon 2005. évben, a Csillag Kistérségi Támogató Szolgálat 2005. március
1. napjával, a Napsugár Támogató Szolgálat 2007. január 19. napjával kezdte meg müködését
Csorváson, a Széchenyi u. 24. szám alatt, a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesületének fenntartásában álló épületben és végezte tevékenységét 2008-ban is az
Orosházai Kistérség közigazgatási területén.
A támogató szolgálat célcsoportja egyedül vagy családban élo, önmaga ellátására részben
vagy egyáltalán nem képesfogyatékossággal élo személyek
A szolgálat célja afogyatékossággal élo személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének
megkönnyítése, valamint önállóságának megorzése mellett a lakáson belüli és lakáson kívüli
speciális segítségnyújtás biztosítása.
2008. évben a támogató szolgálat feladatai voltak:
személyi segítés, mely elsosorban a kliensek lakókörnyezetükben történo ellátását,
életvitelük önállóságának megorzése mellett a lakáson belüli speciális
segítségnyújtást, illetve a kliensek érdekében végzett ügyintézési teendoket foglalta
magában
speciális szállítási feladatok, a beemelo-szerkezettel, illetve mobi! rampával ellátott
gépkocsik segítésével
információs és tanácsadói szolgáltatás a fogyatékossággal élo klienseink és
családtagjaik számára, elsosorban közigazgatási, szociális, hivatali és egészségügyi
ügyintézési kérdésekben

2
2008. évben a kliensek állapota, illetve igényei szerint a támogató szolgálat munkatársai olyan
gondozási feladatokat láttak el, mint takarítás, mosás, vasalás, gyógyszer felíratás, kiváltás,
bevásárlás, ügyintézés.
Személyi segítés keretein belül, mint intézménybe kísérés és segítségnyújtás, bevásárlás,
sétálás a klienssel, szabadidos, kulturális, illetve sportprogramra kísérés, felolvasás, mozgatás,
segédeszközök használatának betanítása, személyes higiéné biztosítása.
Információs és tanácsadó szolgáltatáson belül, mint információnyújtás, tanácsadás,
ügyintézés, személyiségfejleszto tréningek szervezése, munkavállalás elosegítése,
munkahelyek akadálymentesítésének elosegítése, eszközkölcsönzo muködtetése.
A személyi segíto szolgálatot, szállító szolgálatot, illetve az információs és tanácsadó iroda
szolgáltatásait a kliensek napi rendszerességgel vehették igénybe (hétfo-péntek: 8-16 óráig), a
kliens és a szolgáltató közötti megállapodásnak megfeleloen.
I

Csilla!! Kistérsé!!i Támo!!ató Szoh!:álat

2008. évben a Csillag Kistérségi Támogató Szolgálat a szállítási szolgáltatást ldb Fiat Ducato
típusú, beemelo szerkezettel ellátott gépkocsival muködtette. Az utazó személyek és a
kerekesszékek rögzítését a KRESZ szabályai és a .biztonságos utazás figyelembe vételévei
oldottuk meg. A szolgáltatást az iskolába, munkába, gyógykezelésre, szabadidos
programokra, rokoni, baráti látogatásokra történo eljutáshoz lehetett igénybe venni.

2008. évben a támogató szolgálat a jogszabályban eloírt 2300 gondozási óra helyett 2566 órát
teljesített, az ellátottak száma pedig 44 fo volt.

Napsu!!ár Támo!!ató Szol!!álat:
A Napsugár Támogató Szolgálat 2008. évben a szállítási szolgáltatás 1 db Fiat Doblo mobil
rampával ellátott gépkocsival muködtette.
2008. évben a támogató szolgálat a jogszabályban eloírt 2300 gondozási óra helyett 2528 órát
teljesített, az ellátottak száma pedig már a kezdés évében 41 fo volt, ez ebben az évben 43
fore emelkedett.

A támogató szolgálat munkatársai szakképzett személyi segítok, munkájukat a fenntartó által
alkalmazott szociális munkás, pszichológus, illetve együttmuködési megállapodások
keretében a kistérség szakemberei segítik

A személyes pozitív visszajelzések, megelégedettségi felmérésünk, valamint a klienseknél
folytatott, félévente ismétlodo felülvizsgálatunk is igazolta, hogy szükség van a megbízható
szakmai és intézményi háttérrel rendelkezo támogató szolgálatokra.

2
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Csilla!! Közössé!!i Centrum
A Csillag Közösségi Centrum keretén belül muködo Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása
2006. január 1. napjával kezdte meg muködését Csorváson, a Széchenyi u. 24. szám alatt, a
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének fenntartásában álló épületben és végezte
tevékenységét az Orosházi Kistérség közigazgatási területén 2008-ban is.

A közösségi centrum szakmai programja szerint az ellátás célja hogy az általa gondozott
szenvedélybetegek integrált és teljes jogÚ tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve
reintegrálódjanak a közösségbe, formája szerint a szenvedélybeteg otthonában, illetve
lakókörnyezetében, tartózkodási helyén biztosítja a kÖzösségigondozó által az ellátást.

2008. évben a szolgáltatás a szenvedélybetegek közösségi ellátása körében a következoket
biztosította kliensei számára:
problémaelemzés, problémamegoldás,
azonnali tanácsadás és segítségnyújtás,
életmódbeli változások segítése és az elért pozitív változások fenntartása,
felvilágosítás az egészségügyi és szociális ellátásokról és szolgáltatásokról,
anonimitás biztosítása a közösségi ellátás folyamán,
ismeretterjesztés és felvilágosító eloadás szervezése,
pszichológus-családterapeuta szakember bevonása.

2008. évben az alábbi szolgáltatásainkat vették igénybe:
hozzátartozó, illetve családtag orvosi és egyéb terápiás kezeléseken való részvételének
ösztönzése,
ártalomcsökkentés, gondozás
szenvedélybeteg kliens érdekképviselete,
rehabilitációs és orvosi kezelés alatti kapcsolattartás,
krízis-intervenció,
prevenciós eloadások
2008. év folyamán egyre többen jelezték igényüket a szolgáltatásra, kértek segítséget a
közösségi centrum munkatársaitól. Az év végéig az ellátottak száma 55 fore emelkedett a
gondozási ido pedig ajogszabályban eloírt 2100 helyett 2266 óra volt.

Az év folyamán a közösségi centrum munkatársainak legfobb feladata az ártalomcsökkentés
és a gondozás volt, a többségében már kialakult szenvedélybetegséggel élo személyek
jelentkezésének létszáma miatt.

Közösségi ellátásunkat alacsonyküszöbu ellátás biztosításának kiegészítésévei kívántuk
folytatni. 2009. évben. Intézményünk nem nyert befogadást - a közösségi ellátás tekintetében
_
a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnál, ezért 2008. december 31-éveI szolgáltatásunkat
megszüntettük.
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Csilla2:házLakóotthon
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének fenntartásában muködik a Csillagház
Lakóotthon, 2005. óta. Rehabilitációs célú lakóotthonunk olyan tartós elhelyezést biztosító
intézmény, fogyatékossággal élok számára szükség szerint ápolást, gondozást és a
lehetoségeik szerinti önálló életvitelhez támogatást nyújt, egyéni igényeiknek minél szélesebb
köru figyelembevételével. Biztosítja a lakók egészségi állapotának megfelelo korszeru fizikai
és egészségügyi ellátását, mentális gondozását, valamint célszeru és hasznos tevékenységük
megszervezését, a szabadido kellemes eltöltését.
A Csillagház Lakóotthon ellátási területe Magyarország. 2008. évre vonatkozóan a
naponkénti ellátotti létszám 3.067 fö, amely,alapján a mutatószám 8,38 fo.

2009. január l-tol a szociális alapellátási, illetve szakellátási feladatainkat, Csillag Szociális
Szolgáltató Központ, Lakóotthon és Integrált Támogató Szolgáltatás néven, képzett
szakembereinkkel, az eddigi évek gyakorlatának megfelelo magas színvonaion végezzük.

Csorvás,2009.04.26.

Intézményvezeto
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2008. évi közhasznúsági jelentés melléklete

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
,
Önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálat
Esély Támogató Szolgálat
Kristály Támogató Szolgálat
Napraforgó Támogató Szolgálat
Napraforgó Közösségi Centrum

Szolgáltatások:
. Támogató szolgáltatás:
Személyi segíto szolgáltatás
Szállító szolgálat
Információs és Tanácsadó Iroda
Célcsoport: Egyedül vagy családban élo, önmaga ellátására részben, vagy egyáltalán nem
képes, fogyatékossággal élo személy.
A támogató szolgálat célja: a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló
életvitelének megkönnyítése, elsodlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének
segítésével, valamint önállóságának megorzése mellett a lakáson belüli speciális
segítségnyújtás biztosítása.
Ellátási terület: Békéscsabai kistérség közigazgatási területe
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete által fenntartott támogató
szolgálatok önkéntes minoségirányítási tanúsítása, 2008. február 26-án történt meg. A
támogató szolgálatok munkájuk során az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványt tartják
irányadónak.

.

Közösségi ellátás

Célcsoport: elsosorban a saját otthonukban élo, nem akut veszélyezteto állapotú addiktív
betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik
életvitelükben valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget.
Ellátási terület: Békéscsabai kistérség közigazgatási területe
Szolgáltatások:
-prevenció (megelozés)
- ártalomcsökkentés:
- gondozás
rehabilitáció
-problémaelemzés, problémamegoldás
-készségfejlesztés
-ügyintézés:
speciális stratégiák
-egyéni esetkezelés
csoportokkal végzett munka
természetes támogató háló szervezése
_ megkereso programok utcán, szórakozóhelyeken, felvilágosító tevékenység, kortárs képzés,
drogprevenció

-

-
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Az Önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálat, a Napraforgó Támogató
Szolgálat, az Esély Támogató Szolgálat, a Kristály Támogató Szolgálat, valamint a
Napraforgó Közösségi Centrum telephelye, 2008. január l-tol a Békéscsaba, Kölcsey u. 27.
sz. alatt található, melyet az Egyesület 2008. július l-tol vagyonkezeloi szerzodés alapján
határozatlan idore kapott Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatától, az épület
megközelítoleg 1800m 2 teljes köruen akadálymentesített.
A muködési engedély módosítása a telephelyváltozás miatt megtörtént.
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatával ellátási szerzodést kötött támogató szolgálati ellátás, valamint közösségi
szenvedélybeteg ellátás nyújtására. Az ellátási szerzodés határozott idotartamra 2006. január
1-2008. december 31-ig jött létre. A s,zerzodésben az alábbi intézmények szerepelnek
szolgáltatást nyújtóként:
Önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálat
Napraforgó Támogató Szolgálat
Kristály Támogató
Napraforgó Közösségi Centrum
Az intézmények a 2008-as évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek, a
szakmai beszámolót 2009. február OS-igelkészítették. A beszámolót Békéscsaba Megyei Jogú
Város Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága elfogadta.
Egyesületünk a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulással ellátási szerzodést kötött, kistérségi ellátási területen, támogató szolgálati,
valamint közösségi szenvedélybeteg ellátás nyújtására. Az ellátási szerzodés határozott
idotartamra 2007. január 1-2009. december 31-ig jött létre. A szerzodésben az alábbi
intézmények szerepelnek szolgáltatást nyújtóként:
Önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálat
Napraforgó Támogató Szolgálat
Kristály Támogató
Napraforgó Közösségi Centrum
Esély Támogató Szolgálat
Az intézmények a 2008-es évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek, a
szakmai beszámolót 2009. február 20-ig elkészítették. A beszámolót a Békéscsaba és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás elfogadta.
A teljesített munkaórák, valamint az ellátottak száma 2008 évben:
A 2002. évi LXII. Tv. A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérol
rendelkezésének értelmében, a nem állami fenntartásban muködo támogató szolgálat
személyes segítésre és szállító szolgálatra fordított igazolt munkaóráinak száma, a tárgyév
folyamán 2300 órát kell elérje, az ellátottak száma pedig a 30 fot. 2007. január l-tol az 1993.
évi Ill. törvény aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról módosítása szerint, a támogató
szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minosül a súlyosan fogyatékos
személy.
A 188/1999 Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a
falugondnoki szolgálat muködésének engedélyezésérol, továbbá a szociális vállalkozás
engedélyezésérol értelmében, a nem állami fenntartásban muködo közösségi szenvedélybeteg
ellátást végzo szolgáltató, igazolt munkaóráinak száma, a tárgyév folyamán 2100 órát kell
elérje, az ellátottak száma pedig a 40 fot.
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Az Önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálat igazolt munkaóráinak száma: 3072 óra
Személyi segítés szolgáltatást 2330 órában vették igénybe. A személyi segítés térítési díja:
52ft/óra.
Személyi szállítás szolgáltatást 742 órában vették igénybe. A személyi szállítás térítési díja:
26 Ft/km.
Az Önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálat által ellátottak száma: 44 fo
Az Esély Támogató Szolgálat igazolt munkaóráinak száma: 3067 óra.
Személyi segítés szolgáltatást 2334.5 órában vették igénybe. A személyi segítés térítési díja:
52ft/óra.
Személyi szállítás szolgáltatást 732.5 órában vették igénybe. A személyi szállítás térítési díja:
26 Ft/km.
Az Esély Támogató Szolgálat által ellátottak száma: 44 fo
A Napraforgó Támogató Szolgálat igazolt munkaóráinak száma: 2913.5 óra.
Személyi segítés szolgáltatást 2436.5 órában vették igénybe. A személyi segítés térítési díja:
52ft/óra.
Személyi szállítás szolgáltatást 477 órában vették igénybe. A személyi szállítás térítési díja:
26 Ft/km.
A Napraforgó Támogató Szolgálat által ellátottak száma: 32 fo.
A Kristály Támogató Szolgálat igazolt munkaóráinak száma: 2331 óra.
Személyi segítés szolgáltatást 2331 órában vették igénybe. A személyi segítés térítési díja:
52ft/óra.
Személyi szállítás szolgáltatást nem vették igénybe. A személyi szállítás térítési díja: 26
Ft/km.
A Kristály Támogató Szolgálat által ellátottak száma: 30 fo.
A Napraforgó Közösségi Centrum igazolt munkaóráinak száma: 3226.5 óra, az ellátottak
száma: 59 fo. A közösségi szenvedélybeteg ellátás térítésmenetesen veheto igénybe.
A Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatósága felé, 2009. január 31.
határidovel, a 2008. évi normatív hozzájárulások elszámolása megtörtént.
2009.március 3-4-én a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága hatósági
ellenorzést tartott a 2008.évi normatív állami hozzájárulás és képzési normatív hozzájárulás
elszámolására.
Összességében az ellenorzés megállapításai alapján a vizsgált jogcímek és intézmények
tekintetében a fenntartó javára a vizsgált idoszakra (2008.jan.l-tol 2008.dec.31-ig) 26.200 Ft
finanszírozási különbözetet állapított meg.
A szolgáltatásokkal összefüggésben végzett ellenorzések 2008 évben
Ssz.:
1.

Neve
Idopontja
Allamkincstár
Magyar
2008.máj.7-8.
Dél-Alföldi Regionális
Igazgatósága

Tárgya
A
2007.

évre

folyósított

normatív állami hozzájárulás és
normatív, kötött felhasználású
támogatás
jogszeruségére,

igénylésének
elszámolásának

szabályszeruségére vonatkozóan.
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2.

Foglalkoztatási

és I 2008.aug.4.

Szociális
Hivatal
Rehabilitációs
és
Szociális Igazgatóság,
Szociális Foosztály

3.

Gyula
Város I 2008. nov. 25.
Polgármesteri Hivatala
Családvédelmi
és
Egészségügyi Osztály

4.

Békéscsaba
Jogú
Polgármesteri
Hivatalának
Szociálpolitikai

Osztálya

Megyei 12008.dec.18.
Város

Szabályszeru
muködés
ellenorzése
a
támogató
szolgáltatás és a közösségi
szenvedélybeteg ellátás körében
az Állami Foglalkoztatásról
szóló
291/2006.(XII.23.)
Kormányrendelet
5§
(1)
bekezdés e) pontja, a személyes
gondoskodást nyújtó szociális
intézmény
és
falugondnoki
szolgálat
muködésének
engedélyezésérol, a szociális
vállalkozás
engedélyezésérol
szóló
188/1999.(XII.16.)Korm.rendelet
15.§ (10) bekezdése szerint.
Muködés ellenorzése (támogató
szolgálatok,
közösségi
szenvedélybeteg
ellátó
intézmény)
Az Esély Támogató Szolgálatnál,
a jegyzoi hatáskörben kiadott
muködést engedélyezo szerv
részérol.
A
muködéssei
kapcsolatos
dokumentációk
ellenorzésére
került sor.

Az ellenorzések eredményei:
1.
A Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság 2008. június 30-án kelt 10.73420/2008. számú határozatában a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, mint
fenntartó által a 2006. évi CXXVII. Törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérol
8. számú melléklet II/3 pontja alapján igénybe vett támogató szolgáltatásra normatív állami
hozzájárulás igénylése jogszeruségének, elszámolása szabályszeruségének és felhasználása
jogszeruségének ellenorzése során tett megállapítások alapján 16.169.200 Ft visszafizetési,
valamint 2.523.495 Ft igénybevételi kamatfizetési kötelezettséget állapított meg.
A fenntartó fellebbezést nyújtott be a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz, a Magyar
Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság által hozott 10.734-20/2008. számú
határozata ellen.
A felterjesztett iratokat megvizsgálva a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal megsemmisítette
a Magyar Államkincstár által 2008.június 30-án kelt határozatát és új eljárás lefolytatására
utasította.
Az új eljárás 2009.március 2-án megtörtént. Összességében az ellenorzés megállapításai
alapján a vizsgált jogcímek és intézmények tekintetében a fenntartó terhére a vizsgált
idoszakra 37.600 Ft finanszírozási kü1önbözetetállapított meg.
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2.
A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ellenörzése során vizsgálatra került, hogy a támogató
szolgálatok és a szenvedélybetegek közösségi ellátás muködése megfelel-e a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi Ill. törvény, valamint végrehajtási
rendeleteiben foglalt követelményeknek.
A szolgáltatások megfelelönek bizonyultak a fenntartó az esetlegesen megteendö
intézkedéseket elvégezte, melyröl a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt levélben értesítette.
3.
A muködéssei kapcsolatos dokumentációk ellenörzésekor az alábbi jogszabályokban foglaltak
megfelelöségét vizsgálták:
- az 1993. évi Ill. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- a 188/199. (11.16.)Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és
a falugondnoki szolgálat muködésének engedélyezéséröl, továbbá a szociális vállalkozás
engedélyezéséröl
- 9/1999. (XL24.) SZCSM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybe vételéröl
- 1/2000. (1.7.) SZCSM rendelet, a szociális intézmény szakmai feladatairól és muködésük
feltételeiröl
A szakmai vizsgálatok megállapították, hogy intézményeink tevékenysége megfelel a
jogszabályokban foglaltaknak.
A támogató szolgálatok, a fenntartó Egyesülettel együttmuködve vállalt feladatai, a
Szociális Törvény által eloírt feladatokon túl:
1. Szülo- gyermek, ifjúsági, valamint idos mozgássérült személyek klubjainak
muködtetésében való közremuködés
Szülo- gyermek klub: A támogató szolgálatok személyi segítöi szükség esetén a
lakókörnyezetben gyermekfelügyeletet biztosítanak, melynek köszönhetöen a halmozottan
sérült gyermeket nevelö szülök is részt tudnak venni a foglalkozásokon.
ljjúsági Klub: A támogató szolgálatok szállítják a fiatalokat az ország különbözö pontjain
megrendezésre kerülö versenyekre, szabadidös és kulturális programokra.
Idos Klub: A támogató szolgálatok speciális szállító jármuvei segítségével a súlyos
mozgássérült idös klubtagok eljutása is megoldott a különbözö rendezvényekre.
2. Közösségi, ifjúsági, kulturális rendezvényeken való szakmai közremuködés
Nyári tábor: A támogató szolgálatok szállító szolgálatai a megye különbözö településein élö,
tömegközlekedéssel nem szállítható sérült gyermekek eljutását segíti a táborba.
Támogató Szolgálataink célja, hogy a szülök ne a bentlakásos intézményben történö
elhelyezést tekintsék az egyetlen járható útnak, hanem megfelelö tájékoztatással, képzéssel,
tanácsadói szolgáltatással, családi programok biztosításával erösítsük a családok megtartó
erejét.
2008 évben az MKBME Békéscsabai kistérségben muködo támogató szolgálatainak
pályázata:
A Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozásának rendjéröl szóló 191/ 2008.(V1I.30.) Kormányrendelet alapján pályázatot
hirdetett a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások állami finanszírozási rendszerbe
történö befogadására és muködésének támogatására.
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Elnyert összeg
Benyújtott pályázat Pályázatban igényelt Nyert-e a pályázat
címe
támogatás összege
22.500.000.27.900.000.Igen
Támogató
szolgáltatást,
közösségi ellátást és
az alacsonyküszöbu
szolgáltatást
muködteto
szolgáltatók
befogadása és állami
támogatása
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesülete 2009. január l-tol az alábbi
,
támogató szolgálatokat integrálta, a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozásának rendjérol szóló 191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet 22§. (5)
bekezdésében foglaltak szerint:
Önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálat
Napraforgó Támogató Szolgálat
Esély Támogató Szolgálat
Az Önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálattal való összevonással
megszüntette a Napraforgó Támogató Szolgálatot és az Esély Támogató Szolgálatot
2008.december

31-tol.

'

Az integrált támogató szolgálat elnevezése 2009.január l-tol: Önálló Életvitel Központ és
Támogató Szolgálat.
A Kristály Támogató Szolgálatot integráIta az orosházai kistérség ellátási területén muködo
Napsugár Támogató Szolgálattal és Csillag Támogató Szolgálattal.
Az új intézmény neve: Csillag Szociális Szolgáltató Központ, Lakóotthon és Integrált
Támogató Szolgáltatás
Az összevonással megszüntette a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén és a
békéscsabai kistérségben muködo Kristály Támogató Szolgálatot 2008. december 31-tol.
Ellátottjait az Önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálat látja el2009.január l-tol.
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete szenvedélybetegek közösségi ellátására
nem nyújtott be pályázatot.
2009. január l-tol a Napraforgó Közösségi Centrumot megszüntette, ellátottjait Békéscsaba
Megyei Jogú Város közigazgatási területén, valamint a békéscsabai kistérség területén
muködo, a szenvedélybetegek közösségi ellátását és a szenvedélybetegek alacsonyküszöbu
ellátását folytató szervezetekhez irányította.
Békéscsaba, 2009-04-22
Pecze Zoltánné
Szolgálatvezeto-helyettes
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4. számú melléklet

Megkülönböztetés

elleni fellépés a fogyatékossággal

éló emberek jogainak fejlesztésében

és érvényesítésében

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete és partnerszervezete a Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért

"Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtása c. és az Atmeneti Támogatási Program" kiírásán
"Lépések Program" a fogyatékossággal élö emberek jogainak fejlesztéséért és érvényesítéséért programja pályázatot nyert.
A szerzódés száma:
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2006/018-176.03.01.0004
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Partnerek:
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1. Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért
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90 991 EUR

A projekt teljes költségvetése:

. '']2 9.16'~_OR': ,","" .",....
Az Igényelt tárriC)gátás:\~'~,~~"~"
10337,5 EUR
Fópályázóönrész: '
Part.n~"?:zerY~j'lf&nre$~;! :';.~~.'c .. 8,(535,!5:.í;UR~'''''~ ,,'
12 hónap
A projekt idótartama:
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A program kiemelt célja a diszkrimináció elleni, a jogok érvényesítése melletti küzdelem. Programunkban egyenlö hangsúlyt
kivánunk fektetni saját szervezeteink fejlesztésére, önálló szakmai munkacsoport felállítására, a fogyatékossággal élö emberek
készségeinek fejlesztésére, valamint a társadalmi tudatformálásra. Legföbb célunk, hogy segítsük, képessé tegyük és
tudatosítsuk a fogyatékossággal élö emberekben, hogy nekik is joguk van a diszkrimináció nélküli élethez, a jogorvoslathoz.
Eredményt várunk a hátrányos megkülönböztetéshez, diszkriminációhoz "szokott" társadalmi gondolkodásmód
formálásában, valamint, hogya diszkrimináció által érintett fogyatékos emberek részére nyújtott szolgáltatások, képzések,
felvilágosító

kiadványok

Tevékenységek

képessé

teszik

az egyént a jogérvényesítésre.

(2008. október 1. - december

31.):

1. Kapacitás fejlesztésre vonatkozó komponens tevékenységei:
1.1 Menedzsment felállítása (3-3 fö a két szervezet részéröl)
1.2 Szakértoi stáb felállítása (5 fo szakértö bevonása, a foglalkoztatás.
célterületekröl)

oktatás-képzés,

EU ismeretek,

jog, szocíális

2. Az egyenló bánásmód elvének érvényesítését célzó tevékenységre vonatkozó komponens tevékenységei:
2.1. Nyitókonferencia (2009. november 11. - Békésc$aba, melyen 64 fö vett részt)
2.2. Tudatosság növelése, önálló, nyilvános, célzott, szakmai munkacsoport létrehozása - 14 fö Esélyegyenlöségi
koordinátor képzése, ebböl10 fö foglalkoztatása (Egyben természetesen kapacitásfejlesztés is)
2.3 A nyilvánosság biztosítása a program végrehajtása alatt folyamatosan
Eddigi eredmények:
A két szervezet a jó partneri együttmuködésnek köszönhetoen az ütemtervnek megfeleloen halad a projekt megvalósítása. 14
fö esélyegyenlöségi koordinátor képzése 2008. december 3.-án befejezodött. A konferencián 64 fö vett részt. (tervezett létszám:
50 fö) A konferenciáról közvetített a Csaba Televízió. 2009. november végére a segédanyagok és az esélyegyenlöséggel,
diszkriminációval kapcsolatos tananyagok elkészültek a szakértök és az esélyegyenlöségi programkoordinátor segítségével.
Elokészítésre kerültek a program foglalkoztatási, képzési, tréning feladatelemei.

Kedvezményezett:
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Bice-Bóca Alapitvány a Mozgássérult Gyermekekért
Szerzödésszám: 2006/018-176.03.01.0004

A projektet támogatta

az Európai Unió,

A projektet támogatja

a Magyar Köztársaság.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

JELENTÉS

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
2008. évi egyéb szervezetek közhasznú
egyszerusített beszámolójának könyvvizsgálatáról
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete tulajdonosainak
Elvégeztük a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete (Pk.60.002/1989/24, továbbiakban: "a Társaság")
mellékelt 2008. évi egyszerusített beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerusített beszámoló a 2008.
december 31-i fordulónapra elkészített egyszerusített mérlegbol
melyben az eszkiJzök és források egyezo
végiJsszege283.411 ezer Ft, a tárgyévi eredmény alaptevékenységbó1 -4.740 ezer Ft veszteség, a tárgyévi
eredmény vállalkozói tevékenységbó1 Oezer Ft, az ezen idopontra végzodo évre vonatkozó eredménylevezetésbol
és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kíegészíto
mellékletboláll.
.

-

A vezetés felelossége

az egyszerusített

beszámolóért

\
Az egyszerusített beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános
számviteli elvek szerint történo elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelossége. Ez a felelosség
magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredo, lényeges hibás állításoktói mentes egyszerusített
beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belso ellenörzés kialakítását, bevezetését és
fenntartását; a megfelelö számviteli politika kiválasztását és ~Ikalmazását, valamint az adott körülmények között
ésszeru számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgálófelelossége
A mi felelösségünk az egyszerusített beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A
könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok (kiemelten a kisvállalkozásokravonatkozó 1005
standard) és a könyvvizsgálatra

vonatkozó

-

Magyarországon

érvényes

-

törvények

és egyéb jogszabályok

alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint
hogyakönyvvizsgálatotúgy tervezzükmegés végezzükel, hogy kellobizonyosságotszerezzünkarról,hogyaz
egyszerusített beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot
szerezni az egyszerusített beszámolóban szereplo összegekrol és közzétételekrol. A kiválasztott eljárások,
beleértve az egyszerusített beszámoló akár csalásból, akár hibából eredö, lényeges hibás állításai kockázatának
felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétol függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az
egyszerusített beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belso
ellenörzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott
körülmények között megfeleloek, de nem azért, hogy a vállalkozás belso ellenorzésének hatékonyságára
vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magába":_foglalja továbbá az alkalmazott számviteli
alapelvek megfelelöségének és az ügyvezetés számviteli becslései' ésszeruségének, valamint az egyszerusített
beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.
Meggyozodésilnk, hogyamegszerzett
könyvvizsgálati bizonyíték elegendo és megfelelo alapot nyújt
könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.
A könyvvizsgálat során a Mozgáskorlátozottak
Békés Megyei Egyesülete egyszerusített beszámolóját, annak
részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban
foglaltak szerint felülvizsgáltuk. és ennek alapján elegendo és megfelelo bizonyosságot szereztünk arról, hogy az
egyszerusített beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli
elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerusített beszámoló a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesülete 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérol megbízható és valós képet
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Kacsar Józseji
bejegyzett könyvvizsgáló

MKVK eng. száma: 004893

SZÖVETSÉGI ADATSZOLGÁLTATÁS
AZ EGYESÜLET 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGROL

1. E~vesületi adatok:
íroszám:

~5600

áskorlátozottak Békés Me
IVáros:

esülete
utca:

Békéscsaba

1

Kölcsey

I

házszám:

127.

1

127.

1

Levelezési cime:
íroszám:

15600

Telefon:

136- 66 - 439-968

2. E-mail:

tVáros:

1 Békéscsaba

1Fax:

I utca:

136- 66- 439-968/38

Mobil: 106- 70- 337-0996

I

Pf.:

li. E-mail:

Internet honlap címe:

.hu
www.mkbme.hu

10918001-000000-18360006

közhasznúsá a:
közhasznú
Akkreditációs tanúsítván száma:

Kiemelten közhasznú

Taglétszáma (2008.01.01.)
Taglétszáma (2008.12.31.)

13 725 fo

Tagdíjbevételiadatok

1 Házszám;

3. E-mail

linformaciollVmkbme.hu

Föszámla száma

1 Kölcsey

Pk.60.0002/89/24 37. szám
2007.04.16 -tói 2008.12.31

10098-00

13728 foilEbbol

Tervezett tagdíj bevétel 7 700 000

Tagdíjmentes

,-Ft

~

foIpártoló

tagok

I

fO~ Tagdíj fó/év

Befizetett tagdíj 7 003 000 ,-Ft

-i

~

Fizetési arány 90,95

1.200,-Ftl

%

FIGYELEM!
2. 2008. évi

3439000Ft
1850000Ft
16509000Ft
13960000Ft
1644000Ft

ek

1938000Ft
625DOOFt
1313000 Ft
2482000Ft
-Ft

3189000Ft
5100000Ft
4002000Ft
7430000Ft
7124000Ft
306000Ft
101765000Ft
67084000Ft
34681000Ft
Ft
Ft
692000Ft
15155000Ft
Ft
19 OOOFt
-Ft
17160000Ft

3.3.Adományok

4. Más pályázaton elnyert
5. Rehabilitációs bértámogatás
7 fo
6. Tagdíjbevétel
7. Muködési bevételek összesen (7/a+7/b
7/a. Intézménymuködtetés(a+b+c
a, normativ
b, térítésidr
c. egyébbevétel
7/b. Szolgáltatásibevétel
8. Vállalkozások bevételei
9. SZJA 1 %
10. Kamatok és hozamok
11.
12.
13.
14. Elozo évi záró pénzkészlet
Bevétel
Osszesen
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

1
7
7003000Ft
102051000Ft
102051000Ft
84588000Ft
7390000Ft
10073000Ft
-Ft
-Ft

Ft
Ft
155034000Ft
8938000Ft
163972000Ft

158932000Ft

3.2009.évikör ...--. ..-...-- --. ..---......---...-..
d
1. Bevételek
1. MEOSZ-tól állami támogatás ból
2. MEOSZ pályázatokon elnyert
3. Egyéb támogatás
(3.1+3.2+3.3)
3.1. Önkormányzati támogatás
3.2. LÁT támoqatás
3.3.Adományok
4. Más pályázaton elnyert
5. Rehabilitációs bértámogatás
...30 fo
6. Tagdíjbevétel
7. Muködési bevételek összesen (7/a+7/b)
7/a. Intézmény muködtetés (a+b+c)
a, normatív
b. térítési díj
c, egyéb bevétel

II. Kiadások
3200000Ft 1. Alaptevékenység
muködési kiadásai
Ft
a. közüzemi költségek
2 900 OOOFt b. Beruházás, tárgYi eszköz beszerzési költségek
2 000 OOOFt
2. Tagsági rendezvény költségek
900000Ft 3. Külso pályázat költségei
Ft 4. Utazási költségek
21451000Ft 5. Egyéb fenntartási költségek
51215000Ft 6. Helyi csoportok muködési költségei
7200000Ft 7. Személyi költségek (a+b)
89 958 OOOFt
a, bériellequ költségek
89 858 OOOFt
b, iárulékok
83 504 OOOFt 8. Intézmény fenntartási költségek (a+b+c)
6 454 OOOFt a. Személyi kÖltségek
Ft
b. Muködési költségek

2

9 883 OOOFt

7 883 OOOFt

2 000 OOOFt
2 850 OOOFt
4 628

Ft
OOOFt
Ft
OOOFt
OOOFt
OOOFt

4 500
103 425
78081
25 344 OOOFt
56 607 OOOFt
14 303 OOOFt
25 450 OOOFt

Ft

7/b. Szolgáltatási bevétel

8. Vállalkozások bevételei
9. SZJA 1 %
10. Kamatok és hozamok
11.
12.
13.
14. Elozo évi záró pénzkészlet
Bevétel
Osszesen
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
Civil Al Pályázati cél

4.N

--.- -ti

.- ---..--...- tás
t'

Ft 9. Vállalkozási tevékenység kiadásai
500000Ft 10. Banki költségek
Ft 11. Gyógytorna
Ft 12. beteglátogatás
Ft 13. 1%-os hirdetés
Ft 14. egyéb kiadás
17160000Ft 15. Ev Yégi zárókészlet (bank, pénztár stb.,)
Osszesen
193584000Ft Kiadás
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)

2008
Döntés ideie
2005
2006
2007
2008

1. Müködés támoaatására

2. Proaram meavalósításra

5. A tisztséaviselök

Czeglédiné Kovács Agnes
Dr. Ruzsa György
Barna János
Csepregi András
Nagy István
Czeglédi Sándor
Vitéz Lászlóné
Petriné Fodor Ilona

laényelt támoaatás
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

(programok felsorolása)

-.- .- katársak

Név

16 854 OOOFt
Ft
490 OOOFt
Ft
Ft
20 OOOFt
7 500 OOOFt
3 681 OOOFt
193 584 OOOFt

c. Egyéb fenntartási költségek

adatai. elérhetöséaük

Ir.szá
Tisztsége
m
Elnök
5600
5700
Elnökségi tag
5600
Elnökségi tag
5600
Elnökségi tag
5553
Elnökségi tag
Etika és Fegyelmi 5622
Bizottság elnöke
Etika és Fegyelmi 5600
Bizottság tagja
Etika és Fegyelmi 5720
Bizottság tagja

(szuk '

tén kül

o

Kacott támoaatás
2
6
6
3

000 OOOFt
000 OOOFt
000 500Ft
500 OOOFt

,

Város

Cím

Telefon,

Békéscsaba
Gyula
Békéscsaba
Békéscsaba
Kondoros
Köröstarcsa

Vandháti u. 92/1.
Szilva u. 7.
Fényesi út 33.
Zrinyi u. 15.
Irányi u. 4.

06-70/337-0996
06-30/228-3250
06-30/493-7773
06-30/535-5784
06-70/334-3396
06-70/334-3394

fegyelmi .etikai@mkbme.hu

Békéscsaba

Lencsési 22.111/15.

06-70/334-3385

@

Sarkad

Kijáró u. 3.

06-70/334-3393

@

Orosháziút 111.

;

E-mail
elnok@mkbme.hu
hotmail.com

avocat. ruzsa
percepcio

gmail.com

O
(
(
(

@

3

6. Munkatársak. alkalmazottak adatai:

Munkaképesség csökkenése
Össz
N"---

--

Munkaido szerint
40 %
50-79%

fó

28 fó

9 fó

fo

fo

28 fo

2 fo

fö

fo

fö

fo

7 fö

fo

fö

fo

fö

fo

fö

fó

fó

fó

fó

fó

fó

fó

58 fó

fó

fó

fó

fó

fó

fó

fó

fó

fó

fó

fó

fó

fó

fó

fó

fó

fó

fó

fó

30 fó

fó

30 fo

fo

fo

7 fö

fo

fo

2. Rendszeres tiszteletdijjal
3. Rendszeres megbízással

37fó

1. Egyesület által alkalmazott munkavállaló (a+b)
a. Az egyesületben intézményeiben alkalmazott munkavállaló
ebbol bértámogatással

foglalkoztatott alkalmazott

b. Vállalkozási tevékenységben munkát végzö

4. Rendszeres társadalmi munkás, költségtérítéssei

98fó

5. Társadalmi munkában, költségtérítés nélkül

ter

80%felett

7fó

Osszesen

1197fOIDDDD
7. Helvi csoportok adatai. a csoportvezetók elérhetóséQe (szükség esetén külön lapon)
C __ _..._m_
..,
- csak ennek a laDnak nontos kitöltése ___._".....
_._t
.IV""_""'"
PONTOS lakcíme:
Csoport, klub megnevezése
Csoportvezetó neve:

Telefonszáma,
;

Békéscsabai Klub
Békési csoport
Bélmeqveri csoport
Bucsaicsoport
Dévavánvaicsoport
Dobozi csoport
FüzesQvarmaticsoport
Gvomaendrödi csoport
a
Sérült
Összefogás
Gvermekekért Taaozat
Kamuti csoport
Kéteavházi csoport
Kondorosi csoport
Körosnaqvharsánvi csoP.

Vitéz Lászlóné
Laukó András
Naqv Sándorné
Holecska Gvula
Braun Laiosné
Szalkai László
Németi Imréné
Csöke János
Dr. Ruzsa György

5600 Békéscsaba, Lencsési út 22. 111/15.
5630 Békés, Pusztaszeri u. 11.
5643 Bélmeqver, Fási u. 12.
5527 Bucsa, Bocskai u. 9.
5510 Dévavánva, Kör u. 14.
5624 Doboz, Mátyás u. 32.
5525 Füzesgyarmat, József A. u. 11.
5500 Gvomaendröd, Lévai u. 8.
5700 Gyula, Szilva u. 7.

06-70/334-3385
06-70/334-3397
06-70/372-6385
06/66-493-096
06-70/334-3398
06-30/223-4793
06-70/332-3137
06-70/943-5614
06-30/228-3250

Papp Istvánné
Számfira László
Naqv István
Hevesi Barnabásné

5673
5741
5553
5539

06-20/408-7808
06-30/398-5187
06-70/334-3396
06-66/499-072

Kamut, Petofi u. 69.
Kétegyháza, Dózsa u. 51. sz.
Kondoros, Zrinyi u. 15.
Körosnaqvharsány, Petofi u. 29.
4

E-mail

Csoportt

mobil száma,
(
(
I
I
j

I
@
(

ag ok
száma
3364
1046
120
189
82
574
540
567
71

Fö
Fö
Fo
Fo
Fo
Fo
Fö
Fö
Fö

15
249
555
512

Fo
Fo
Fo
Fo

Czeglédi Sándor

Köröstarcsai csoport

Lökösházaicsoport
Mezöberényi csoport
Mezokovácsházicsoport
Sarkadi csoport
Szeghalmi csoport
Tarhosi csoport
Telekgerendási csoport
Ujkígyósi csoport
Vésztoi csoport
Ifiúsági Tagozat

5622 Köröstarcsa,

Varqa István
Pázsit János
Szekeres Laiosné
Petriné Fodor Ilona
Petri Erzsébet
Szabó Ilona
Somogyi Jánosné
Sávolt János
Rábai Kálmán
Lantosné Balázs Erika

Iránvi u. 4.

5743 Lökösháza, Petofi u. 57.
5650 Mezöberény, Illyés Gy.u. 1.
5800 Mezökovácsháza, Széchenyi ltp. 1/5.
5720 Sarkad, Kijáró u. 3.
5520 Szeghalom, Fáy u. 718.11.4.
5641 Tarhos, Zöldfa u. 8.
5675 Telekgerendás, Béke u. 26.
5661 Ujkígyós, Béke u. 211.
5530 Vészto, Iméri u. 2.
5600 Békéscsaba, Szemere u. 8.

06-70/334-3394

475 Fö
346 Fö
326 Fo
883 Fo
836 Fo
1236 Fo
86 Fo
479 Fo
749 Fo
235 Fo
23 Fo

G

06-70/331-7003
06-20/215-8383
06-70/430-3424
06-70/334-3393
06-70/886-3331
06-30/359-7182
06-70/334-3395
06-70/332-3136
06-30/428-4324
06-20/203-5370

G
(

Fo
Fo
Fo
Fo

(
(

(

Fo
Fo
Fo
Fo
Fö
Fo
Fo
Fo
Fo

(

(
(

-.-

___._..

...!'1_.._..,_....

\__'-'In....,_ _....._"_11
"___11'_""'_1
lJ,___...._..____ ___'_'1 .,.......,.._.._.'"

Cime
5600 Békéscsaba, Orosházi út 71.

Használati célja
Egyesületi ingatlan
Egyesületi telek
Raktárépület
Lakóotthon

5920Csorvás, Széchenyiu.24

telek
épület

Epületek
Szolgáltató Központ

--

___1__' .._

-"

5600 Békéscsaba, Kölcsey u. 27.

...-..-

Alapterülete
használat jogcíme
200 m;.! Tulaidon .
850 m"
30m;.!
2150 m" Tulajdon
319 m"
3544 m" Vagyonkezelési
szerzodés

Akadálvmentesség
Teljes

Teljes

Részben,
folyamatban

átépítés

Piaci érték

Nvt. érték
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
60 millió Ft
Ft

28 millió Ft
Ft
Ft
65 millió Ft
Ft
93 millió Ft
172 millió Ft

---......
Megnevezése

Nvt.érték
60 millió Ft
20 millió Ft

Inaatlan
Tárgyi eszközök
5

Piaci érték'
93 millió Ft
20 millió Ft

10.2008.évb --- ..-..- tartott és 2009. évben t --..-

Rendezvény neve
Civilszervezetek szerepe a
fogyatékosQgytükrében, konferencia
Küldöttözgyülés
REHAHungary Kiállítás
Alláskulcs Konferencia
Továbbképzéscsoportvezetoknek
Nyitókonferencia
(DemNet)
ESélyeavenloséai
koordinátorképzés
Esélveavenlöséaikoordinátorképzés

.... - ---"let

11. Az

által véazett -

- tt

rend -

..--- ---k
Részt vettek száma

Ideje
2008. április 14.

Helye
Békéscsaba, Kölcsey u. 27.

86 fo

2008.április 28.
2008. május
2008. május23.
2008. június 23-24.
2008. november11.
2008.november20-22.
2008.december02-03.

Békéscsaba, Kölcsey u. 27.
Budapest SYMAKözpont
Békéscsaba,Megyeháza
Bélmegyer
Békéscsaba,Kölcsevu. 27.
Gyula
Gyula

119 fo
214 fo
108 fo
29 fö
69 fo
16 fo
16fö

laáltatások

Megnevezés
Egyesületi tanfolyamok, képzések
Továbbképzés csoportvezetöknek
Esélyegyenlöségi koordinátor képzés
Esélveavenlöséai koordinátor képzés
Foglalkoztatási rehabilitáció
Gépjármü vezeto képzés
Gyermekek részére szolQáltatás
korai feilesztés
Fejlesztö felkészítés
Feileszto iskolai képz
Nappali ellátás
Irásos információk (korlevél, hírlevél)
Javitó szolQáltatás
Jogi tanácsadás szakemberrel
Jogi segitségnyújtás
Lakóotthon üzemeltetése
LAT Qgyintézés
Kölcsönzési szolgáltatás (Könyvek, egyéb eszközök)
Mentori tevékenység
Otthoni szakápolás
Rehabilitációs kezelések

Szolgáltatás helye,
fobb jellemzoi

Igénybevétel
lehetoségének ideje

Bélmegyer
Gyula
Gyula
Békéscsaba

2008.
2008.
2008.
2008.

Napraforgó
Napraforgó
Napraforgó

Tanév rendiében jg.

Térítési díja

május 23-24.
november 20-22.
december 02-03.
október 12-töl
;

O ft
O ft
O ft

2008 szeptember-tol
Békés MeQve

2.589.000 Ft

6

Igénybevevok száma 2008-ben
Becsült
Nyilvántartott
29 fö
16 fo
16 fo
53 fö
fo
fo
47 fö
9 fo
11 fo
27 fo
14.000 fo
fo
23 fó
12 fó
12 fó
548 fó
125 fó
fó
fó
1351 fo

fö
fö
fo
fo
fo
fo
fo
fo

fö
fo
fó
fó
fó
fó
fó
fó
fó
fó

Révész szolqálat
Segédeszköz

Szociális intézményi szolQáltatások eQyéb
Tanácsadás, felviláqosítás
Támogató szolgálat fenntartása
- személyi seqítés óraszáma:
- spec. szállítás futott km:
- rendszeres ellátottak száma
UdOltetéssaját üdülöben
Ügyintézés a fentieken kívül
Eqyéb szolqáltatás:

12. 2008. évben kéDZésb
a. MEOSZ által szervezett képzéseken
Alláskulcs

fö
117 fö
db
fö
7.385 óra
8.012 fö
11 384 óra
39470 km
286 fö
fö
fö
fö
fö

kölcsönzés
javítás

..1 ....

52 FUóra
26 FUóra

----

. lok. aktivisták. alkal

----

Megnevezés
vezetöképzés
Rehabilitációs men.

- ----

k

Résztvevök neve, tisztsége
Vágvölgyiné Panyi Márta
Szekeres Laiosné

b. Külsö szervek által biztosított
képzéseken

13. Egyéb közlendó, megjegyzés:
..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
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fö
fö
db
fö
fö
fö
fö
km
fö
fö
fö
fö
fö

