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I.1. Mérleg és eredmény kimutatás 
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I. 2. A mérlegtételek alátámasztása: 
 
 
Eszközök: 
 
 

1. Tárgyi eszközök leltára 2012.12.31-én: (Ft-ban) 
2012. év    

Megnevezés 
Nettó 

2012.01.01. Écs 2012 
Nettó 

2012.12.31. 
Idegen ingatlan ber. 2 899 700 404 841 2 494 859 
Szekrénysor 81 786 61 393 20 393 
Opel Astra 106 334 106 334 0 
Projektor 130 171 43 500 86 671 
Digitális kamera 46 977 35 928 11 049 
Projektor 213 186 69 523 143 663 
Másoló 213 186 69 523 143 663 
Asus laptop 9 090 9 090 0 
Klíma 80 300 18 125 62 175 
Laptop.hu laptop 133 925 78 962 54 963 
Szerver 310 573 260 560 50 013 
Computrend szerver 108 031 74 250 33 781 
Plazma tv 67 870 51 907 15 963 
Számítógép 2011 253 999 118 545 135 454 
Laptop 2011 120 978 49 500 71 478 
Számítógép 2011 244 314 81 807 162 507 
Hp 620 notebook 133 344 49 459 83 885 
Tárgyi eszközök 
összesen 5 153 764 1 583 247 3 570 517 
Számítógép 2012 1 399 997 265 860 1 134 137 
iPhone 192 996 9 100 183 896 
Laptop 2012 150 000 13 872 136 128 
Beszerzés 2012 1 742 993 288 832 1 454 161 
Tárgyi eszköz 
mindössz. 6 896 757 1 872 079 5 024 678 
Fecske szoftver 245 659 144 375 101 284 
Fecske modul szoftver 408 709 173 250 235 459 
Céh szoftver 766 195 313 500 452 695 
Szoftver 
mindösszesen 1 420 563 631 125 789 438 
Üzletrész 300 000 0 300 000 
Mindösszesen 8 617 320 2 503 204 6 114 116 

 
 
Befektetett eszközök összesen:  6 114    E Ft 
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2. Pénzeszközök részletezése(Ft) 
 

 Megnevezés Ft-ban e Ft 
3811 Pénztár-számla 549 755  
3821 Valutapénztár-számla 1. 107 553  
3841 Erste bank forgalmazó számla 7 509 598  
38413 OTP - 985 8 060  
384131 OTP lekötés 151 640 000  
3853 Erste Bank-45357954 717 534  
3854 Erste bank -6928 8 163  
3855 Erste -45746282 usd 3 436 076  
3856 Erste- 56563005 34 236 523  
3857 Erste-52906385 4 360 283  
3859 Erste bank - euro 6 067 207  

 Pénzeszközök összesen 208 640 752 
208 
641 

 
3. Követelések részletezése: (Ft) 

 
Ebből az egyéb előírt tartozások összege más szervezetnek kölcsönadott 
összeget jelent. 
 
 

 Megnevezés Ft-ban e Ft 
311 Belföldi követelések forintban 1 418 823  
36115 Munkaközvetítő letét 500 000  
36121 Lakáshitel 20 000  
36123 Előirt tartozások egyéb 1 015 000  
 Követelések összesen 2 953 823 2 954 

 
4. Aktív időbeli elhatárolások részletezése: 
 
Itt mutatjuk ki a 2012. évre járó bevételeket, amelyek csak a 2013. 
évben fognak befolyni. 

 
 

 Megnevezés Ft-ban e Ft 
3913 2012-re járó kamatok 382 374  

 2012-re járó bértámogatás 57 128  
 2013-ra fizetett biztosítás 32 175  
 Málta módszertan várt bevétel 449 967  
 Hodász módszertan várt bevétel 3 049 730  
 EGT képzés OK52 125 893  
 Aktív Műhely SZ33 5 381 345  

 
Aktív időbeli elhatárolások 
összesen 9 478 612 9 479 

 
 
Eszközök összesen:  227 188  eFt. 
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Források: 
 

1. Tőkeelemek (Eft) 
 

 Megnevezés Ft-ban e Ft 
411 Induló tőke/alapító vagyon 220 000 220 

4122 Halmozott tőkeváltozás 53 365 383 53 365 
9 tárgyévi összes bevétel 301 398 177 301 398 
5 Tárgyévi összes költség/ 5 szl -274 637 559 -274 637 
8 Tárgyévi összes ráford/8 szl -2 926 466 -2 926 

 
Tárgyévi közhasznú 
eredmény 23 834 152 23 835 

 Saját tőke összesen 77 419 535 77 420 
 

2. Kötelezettségek részletezése (Ft.) A kötelezettségek teljes 
egészében rövidlejáratú kötelezettségek. 
 

 Megnevezés Ft-ban e Ft 
4541 Belföldi anyag- és áruszállitó 5 922 895  
4621 Szja munkáltatói -18 000  
46303 Cégautó adó 33 000  
46304 Szoc.ho adó 0  
468 Áfa elszámolási számla -101 814  

4731 
Apeh egészségbizt alapot 
terhe -10 000  

4732 
Apeh nyugdíjbizt. alapot 
terh -13 000  

 Kötelezettség összesen 5 813 081 5 813 
 

3. Passzív időbeli elhatárolások részletezése programonként 
(Ft.) 

 
 Megnevezés Ft-ban e Ft 

4811 Fecske VI EMMI SZ40 70 211 515  
 Hallgatói hét OK56 4 369 350  
 Új felhasználók OK55 2 458 552  
 NEA pályázat NE18 180 000  
 Gyerekvédelem SZ41 703 625  

 
Intézményférőhelykiváltás 
OK50 1 604 376  

 1% 2012. évi EG12 4 895 605  
 Inkubátorház SZ39 31 848 891  
 PID Fogyatékos NE17 3 153 260  
 Fecske Velux SZ72 12 903 542  
 Ne hagyd magad SZ38 9 119 471  

 
2013-ra átvitt 
programbevételek 141 448 187  

4821 Szervezetfejlesztés 1 778 000  
 Ösztöndíj 12. havi 20 000  
 Könyvelés és beszámoló 277 500  
 2012-re jutó költségek 2 075 500  
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Passzív időbeli 
elhatárolások 143 523 687 

143 
524 

 
Források összesen: 227 188   e Ft. 
 
Az eredménykimutatás részletezése: 
 
Tárgyévi bevételek: 
 

 Megnevezés Ft-ban e Ft 
913 NAV szja 1% 5 538 843  
921 Költségvetési forrásból támog. 114 748 074  
923 Egyéb szervezettől pályázati b 31 694 422  
925 Külföldi támogatás 113 302 999  
961 FMK bértámogatás 502 165  

 Támogatások összesen 270 786 503 
265 
787 

911 Adományok magánszemély 773 638  
912 Adományok cég 8 038 577  
 Adományok 8 812 215 8 812 
931 Oktatás 4 358 000  
932 Költségtérítések 119 744  
933 Céh hálózat fenntartás 1 897 095  
934 Szakmai tanácsadás 13 483 010  
935 Kiadvány eladás 5 259  

 
Közhasznú tevékenység 
bevétele 19 863 108 19 863 

962 Egyéb bevétel 152 400  

9631 
Káreseményekkel kapcs. kapott 
b 19 528  

9634 Ktgek. ráf. ellentételezése 39 000  

968 
Biztosító által visszaig. 
kártérítés 58 775  

 Egyéb bevétel 269 703  

 Egyéb bevétel összesen 294 731 529 
294 
732 

9711 Banki kamat 6 666 648  

 
Pénzügyi műveletek 
bevétele 6 666 648 6 667 

 Bevételek összesen 301 398 177 
301 
399 
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Kiadások és ráfordítások bemutatása (Ft) azaz az Alapítvány 
vagyonának felhasználása 2012-ben: 
 
 

 Megnevezés Ft-ban e Ft 
 Anyagjellegű kiadások 94 629 895 94 630 
5411 Bérköltség 44 692 077  
 Bérköltség 44 692 077  
 Egyéb személyi jellegű kifizetés 3 403 358  
5591 Személyi jell kif szja 46 000  
5613 Szoc.hozzájárulási adó 11 548 885  
562 Egészségügyi hozzájárulás 78 000  
 Járulékok 11 672 885  
 Személyi jellegű kiadások 59 768 320 59 768 
571 Tervszerinti értékcsökkenési l 2 503 204  
 Értékcsökkenés 2 503 204 2 503 
581 Programok támogatása 117 736 140  
8611 Árfolyam veszteség 315 576  
8613 Visszafizetett támogatás 94 396  
8621 Egyéni segélyek 2 051 302  
8641 Kerekítési különbözet 23 410  
8722 Késedelmi pótlékok 441 782  

 Egyéb ráfordítások 120 662 606 
120 
663 

 Költség és ráfordítás összesen 277 564 025 
277 
564 

 
Tárgyévi eredmény:    
 

 Megnevezés Ft-ban e Ft 
9 tárgyévi összes bevétel 301 398 177 301 398 
5 Tárgyévi összes költség/ 5 szl -274 637 559 -274 637 
8 Tárgyévi összes ráford/8 szl -2 926 466 -2 926 

 
Tárgyévi közhasznú 
eredmény 23 834 152 23 835 

    
 
A szervezet által nyújtott támogatás:   
 
Amely más szervezetek programjainak támogatása pályázati rendszerben, 
egyéni segítségnyújtás családoknak és szervezeteknek. 
 
A közhasznú beszámoló szöveges része tartalmazza: 

• Az alapítvány vagyonának közvetlen cél szerinti 
felhasználását, azaz a szakmai programok költségeit. 

• A költségvetési támogatás célját és felhasználásának 
bemutatását 
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Az  Alapítvány 2012. évben a beszámolóban bemutatott tételeken kívül 
az államháztartás egyéb szerveitől, elkülönített állami pénzalapokból, 
helyi és kisebbségi önkormányzatoktól valamint ezek szerveitől 
támogatást nem kapott. 
 
Az alapítvány kuratóriumának és felügyelő szervének tagjai e 
tevékenységük ellátásáért díjazásban, költségtérítésben nem 
részesültek. 
 
 
Budapest, 2013. május 4. 
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II. A központi költségvetési támogatás és az Európai Unió 
strukturális alapjaiból, 

 illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás kimutatása 
    

Év eleji rendező tétel központi ktg 43 038 757,00 

Szervezet Szerződésszám Megnevezés  Összeg (FT) 

Emberi 
Erőforrások 
Minisztériuma 31591-1/2012 

FECSKE Szolgálat-
program IV. 
modellezési 
szakaszának.                                          
A Fecske szolgáltatás 
modellkísérleti 
keretek között 2007. 
szeptember 10.-e óta 
működik a Szociális és 
Munkaügyi 
Minisztérium 
finanszírozásával. A 
FECSKE Szolgáltatás 
modellkísérlet 
alapvető feladata, 
hogy segítse a 
fogyatékos 
családtagjával magára 
maradt családokat 
azáltal, hogy a 
fogyatékos családtag 
számára otthoni 
felügyeletet biztosít 75 613 000,00 

Nemzeti 
Együttműködési 
Alap NEA-NO-12-SZ0053 

EASPD kapcsolattartás 
(2013. évi tagdíj) 180 000,00 

 Központi költségvetési támogatás  28 079 316,00 

Nemzeti 
Fejlesztési 
Ügynökség 

Támop-1.4.3-10/1-2F-2011-
0001 

Fogyatékos Emberek 
Foglalkoztatását 
Fejlesztő 
Inkubátorház és 
vállalkozási központ 57 541 036,00 

Nemzeti 
Fejlesztési 
Ügynökség 

Támop-1.4.3-08/1-2F-2010-
0012 

Aktív Műhely 
Hátrányos helyzetű 
régiókban 16 184 038,00 

Nemzeti 
Fejlesztési 
Ügynökség 

TÁMOP 5.4.5.-11/1/2012-
0001  

A fizikai és info-
kommunikációs 
akadálymentesítés 
szakmai tudásának 
kialakítása 12 943 684,00 

Az Európai Unió strukturális alapjaiból illetve a Kohéziós Alapból 
nyújtott támogatás 86 668 758,00 

        
Mindösszesen: 114 748 074,00 
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III. Alapítványi vagyon felhasználás, közvetlen célszerinti 
felhasználás 

 
   
Tevékenység  Felhasznált költség   
Módszertani jellegű, fejlesztő munka    

Fogyatékos szülők gyermekvállalása-PID 
projekt 1 218 241,00  
Európai Gondozási Tanúsítvány 270 727  

Intézményférőhely kiváltás, mentorhálózat 
(Tamop 5.4.5.) 11 339 308  
Életminőség-Forcavi 249 410,00  
Új felhasználók (New users) utazás 104 800  
Mi is tudunk dolgozni projekt 3 680 362,00  
Aktív Műhely a hátrányos helyzetű 
régióban 27 982 713  

Fogyatékos emberek támogatási 
szükséglet felmérése  4 844 540  

Fecske szolgálat V. szakasz 2011. 06.01-
2012.05.31 43 189 748  
Fecske szolgálat VI. szakasz 2012. 06.01-
2013.05.31 5 401 485,00  
Fecske szolgálat -modell program (Velux) 80 366 142  
Közvéleményformálás    
Fogadd el, fogadj el 2012 1 725 188  
Deckettő 250 004  
Osztályfőnöki óra-FSZK 8 081 850  
Társadalmi érzékenyítés 857 108  

Fogadd el, fogadj el Fővárosi Szociális 
Közalapítvány 390 000  
Osztályfőnöki óra (Porticus) 1 073 700  
Közvetlen szolgáltatásnyújtás    
Céhálózat működtetése 1 897 128,00  
Információs központ működtetése 2 334 503,00  
Egyéni segítségnyújtás működtetése 1 258 710,00   
EASPD kapcsolattartás 165 310  

Autizmus spektrumzavarral élő gyermekek – 
az autizmus szempontú info-kommunikációs 
akadálymentesítés alapelvei  211 500  
Üzleti ismeretek (Mécses) 559 898,00  
Nyílt munkaerő-piaci szolgáltatás- Bitó 3 615 608  
TAMOP1.1.1 Bértámogatás 225 838  
Anti diszkriminációs jelzőrendszer működtetése 
Porticus 4 411 479  
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FEFI Inkubátorház 24 142 148  

Módszertani tevékenység Kp- Mo-i régió 
2011.04.01-2012.05.31. 3 308 175,00   

Módszertani tevékenység É-Alföldi régió 
2011.04.01-2012.05.31 3 049 730   

Módszertani tevékenység Kp- Mo-i régió 
2012.06.01-12.31. 449 967   
Képzések (1%) 323 761  
Lantegi eszközfejlesztés (1%) 415 044  
Közvéleményformálás (1%) 3 608 761  
Összesen szakmai: 241 002 886  
2011. évi 1 %-ra elszámolt személyi költségek 1 191 684  

Személyi kiadások (bérek, járulékok, béren 
felüli juttatás, üzemorvos) 7 887 174  

Irodafenntartás (rezsi, irodaszer, takarítás, 
karbantartás, egyéb irodai eszközök stb.) 2 202 321  

Kommunikációs költségek (vezetékes és mobil 
telefon, internet, posta) 859 892  
Gépkocsi fenntartás (üzemanyag, 
karbantartás) 536 926  

Könyvelés, ügyvéd, közjegyzői díj, irodai 
asszisztens) 2 133 730  

Hirdetés, PR szolgáltatások, Egyéb marketing 
jellegű szolgáltatás 5 269 626  

Fordítás, tolmácsolás, oktatás továbbképzés, 
egyéb igénybe vett szolgáltatás 1 892 771  

Bérleti díjak, egyéb rendezvény költség, 
Reprezentációs ktg. 1 649 597  
Adományszervezés, kommunikáció, fejlesztés 5 453 213  
Banki költség 694 677  
Értékcsökkenés 2 503 204  
Egyéb (illeték, tagdíj, pótdíj, kerekítés stb.) 1 093 989  
Kiküldetés (szállás, úti ktg.) 265 869     
Általános működési ktg. összesen: 33 634 673  
Mindösszesen: 274 637 559  
   
Tárgyévi összes ráford/8 szl 2 926 466  

Egyéni segítségnyújtás (adományok) 2 051 302  
Egyéb ráfordítás/8 szla 875 164  
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IV. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

FECSKE Szolgálat-modellprogram 

Program anyagi támogatója: 
VELUX Foundations, Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Program felelőse: Orosz Andrea 

Program leírása, eredményei: 
Egy olyan hiánypótló szolgáltatás működtetése, amely elsősorban a családok 

életét, társadalmi integrációját segíti. Jó minőségű, jól szervezett, átlátható és 
számonkérhető szolgáltatást nyújt, mely az otthoni felügyelet és kísérés 
biztosításával, elsősorban a családok tehermentesítését tűzte ki célul. 
1. A család otthonában nyújtott felügyelet a fogyatékos személy számára. 
2. A szolgáltatás másik lényeges tartalmi eleme a sérült személy kísérése az 
otthona és az ellátó intézmény (iskola, óvoda, napközi) között a szülők munkahely 
megtartásának érdekében. A szolgáltatás a nap 24 órájában, a hét minden napján 
elérhető.  

Családonként maximum 20 szolgáltatási órát ajánl havonként. Működési 
tapasztalat alapján az átlagos szolgáltatási óraszám per család per hónap 12 óra 
körül van. Az átlag alatti és feletti kiszolgálás megítélése a FECSKE szakmai 
programjában rögzített irányelvek alapján történik.  

A FECSKE szolgálat 2012. évben összesen 36.458 órát szolgáltatott, 325 család 
számára, három régióban 72 fecske szolgáltatóval. A családok átlagosan 12 óra 
szolgáltatást vettek igénybe havonta, s átlagosan 3 óra hosszúságú volt egy-egy 
szolgáltatási alkalom. 

2012. évben 594 családnak nyújtottunk 54.676 óra szolgáltatást, 163 
településen, Budapesten és 5 megyében. 665 kliens részesült a szolgáltatásban, 
akiknek 41%-a nő, 59%-a férfi, 64%-uk 14 éven aluli és 42%-uk halmozottan 
sérült. A szolgáltatást igénybevevő családok sokféle tevékenységet végezhetnek 
addig, amíg a gyermekére szakképzett fecske vigyáz, így a legtöbb család a 
munkavégzés miatt kérte a segítőt a tavalyi évben. A szülőnek így lehetősége volt, 
hogy beérjen időben a munkahelyére, vagy ha túlóráznia kellett, akkor nyugodt 
lehetett abban, hogy a fecske elmegy a gyermekért az iskolába, óvodába. Ez abból 
is kiderül, hogy a családok leginkább hétköznapokra kérnek fecskét és legtöbbször 
a délután négy és hat óra közötti időszakra.  

Fogyatékos emberek gondozási szükségletmérése 

Program anyagi támogatója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

Program felelőse: Kovács Éva 

Program leírása, eredményei: 
A támogatási szükséglet mérése, illetve a támogatási szükséglet 

intenzitásának meghatározása. A felmérő módszertan és eszközrendszer 
egységesen használható több célcsoport esetében is. A támogatás intenzitására 
életterületenként reagáló módszer a feladatalapú finanszírozás alapjául szolgálhat. 
A felmérést meghatározott eszközökkel és keretetek betartása, elégséges szakmai 
tapasztalattal és felkészültséggel rendelkező szakember veheti fel. A szakemberek 
számára a program során képzési anyagok, és módszertani útmutatót állítunk 
össze. 
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Komplex támogatási szükségletmérő eszköz. 
150 fogyatékos, szenvedélybeteg és pszichiátriai beteg ember felmérése, 
bentlakásos és napközbeni ellátásban. 
750 ember felmérése bentlakásos intézményekben országosan. 
50 szakember kiképzése az eszköz használatára. 

Aktív Műhely hátrányos helyzetű régióban 

Program anyagi támogatója: 
TÁMOP 1.4.3-08/1-2F-2010-0012 projekt 

Program felelőse: Kogon Zsófia 

Program leírása, eredményei: 
A program 2011. decemberében indult, 2012-ben lebonyolítottuk a Munkahely 

feltáró szakember és „A változó jogszabályi környezet kihívásai a fogyatékos 
személyeket ellátó intézmények számára” című szakember-képzést is. 
Lebonyolítottuk a projektzáró-sajtótájékoztatóját, a projekt hatékonyság mérését, 
továbbá a projekt zárásaként standardizáltuk a Lantegi módszer, különböző 
adaptációit, kiegészítésre került a Lantegi kézikönyv. A munkát végig kísérte 
minőségbiztosítási tevékenység, folyamat-tanácsadás, jogi tanácsadás. 

Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását segítő Inkubátorház program 

Program anyagi támogatója: 
Az Európai Unió és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Program felelőse: Mateisz Martin 

Program leírása, eredményei: 
2012. június 1. és 2012. augusztus 31. között felállt a projektstáb, kijelölésre 

kerültek a felelősök és felelősségi körök. Kiírásra került a „Fogyatékos emberek 
foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával” című pályázat. A 
két közbeszerzési eljárás októberre lezajlott - KÉ-12444/2012 sz. „FEFI - 
Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási 
központ” tárgyú TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2010-0001 azonosító számú projekt 
megvalósítása érdekében szakértői, tanácsadási, valamint kapcsolódó feladatok 
ellátása öt részajánlati körben, valamint a KÉ-13684/2012 számú, Munkára 
felkészítő felnőttképzési program nyújtása autista és értelmi fogyatékos felnőttek 
számára. Az Esőemberekért Alapítvány a Szimbiózis Alapítvánnyal közösen 
megkezdte a védett szervezetek pályáztatását novemberig, majd a szervezeti 
diagnózisokat is elkezdték kidolgozni. November folyamán elindultak az első 
munkára felkészítő képzési csoportok, decemberig 3 csoport, összesen 10 fővel. 
Decemberre a CompuTrend elkészítette az adatbázis-ügyféltörzs tesztverzióját. 

Nyílt-munkaerőpiaci szolgáltatás 

Program anyagi támogatója: 
Laszlo Bito and Olivia Carino Foundation, Inc.   

Program felelőse: Fehér Miklós 

Program leírása, eredményei: 
A támogatás döntő része személyi kiadásokra (a programkoordinátor-

munkahelyfeltáró szakember, illetve munkahelyi kapcsolattartó szakember bére), 
illetve kisebb részben dologi kiadásokra (irodai rezsiköltségek) lett fordítva. 
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2012-ben 77 munkaadóval, illetve 199 munkára jelentkezővel vettünk fel, 
illetve tartottunk kapcsolatot. Munkáltatóknak 6 érzékenyítő tréninget tartottunk. 
32 munkavállaló elhelyezését kíséreltük meg, ebből 10 elhelyezés zárult sikeresen. 

Bértámogatás 

Program anyagi támogatója: 
Munkaügyi Központ (TAMOP1.1.1 Bértámogatás) 

Program felelőse: Kalmár Judit 

Program leírása, eredményei: 
Alapítványunk több éve foglalkozik megváltozott munkaképességű személyek 

nyílt munkaerő-piacra való kihelyezésével, munkáltatók érzékenyítésével. E 
munkát és alapítványunk hitelességét erősítve pedig több éve foglalkoztatunk 1 fő 
megváltoztatott munkaképességű személyt. Mint akkreditált munkahely igénybe 
vettünk ez évre is a Munkaügyi Központtal kötött szerződés alapján a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható rehabilitációs 
foglalkoztatást elősegítő bértámogatást. A 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet „a 
munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi 
elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető 
mértékéről” - foglaltakat teljesítettük. 

Kollégánk munkaköre: hivatalsegéd, kézbesítő. Napi 6 órában dolgozik. 
Minden munkanap a titkárságvezetőtől, távollétében mentorától tájékozódik az 
aktuális napi feladatait illetően. A következő feladatokat látja el: adminisztratív 
munka segítése, mint fénymásolás, borítékolás, belső és külső kézbesítés, postai 
küldemények átvétele, eszközök, egyéb cikkek vásárlása, beszerzése, kisebb 
tárgyak, könyvek mozgatása, beérkező hívások fogadása és továbbítása, a 
vendégek fogadása, irányítása, teremrendezés és a kiadványok leltározása évente 
1 alkalommal. Az alapítvány rendezvényein való részvétel és az irodában betöltött 
feladatainak elvégzése közben képviseli fogyatékos társait és országszerte 
megmutatja a társintézményeknek, munkáltatóknak, családoknak és társainak, 
hogy attól, hogy valaki fogyatékossággal él, attól képes az értékteremtő munkára 
és jelen esetben az önálló életre is. 
 

Gyermekvédelem 

Program anyagi támogatója:  
PORTICUS Düsseldorf GmbH 

Program felelőse: Kovács Éva 

Program leírása, eredményei: 
A fogyatékos gyerekek jelenleg Magyarországon a szociális és gyermekvédelmi 

ellátásban kapnak bentlakásos ellátást. Tapasztalatok szerint a gondoskodásba 
vételt követően az elhelyezésük jellemzően nem családban, vagy családszerű 
ellátásban történik, hanem nagy létszámú, szegregált ellátás nyújtó lakhatási 
formákba irányítják őket. Ezzel súlyosan sérülnek alapvető jogaik, hátrányuk a 
korosztályukhoz képest konzerválódik, elmaradásuk fixálódik. A program 
keretében munkacsoport keretében vizsgáltuk a lehetséges okokat, és 
beavatkozási pontokat, illetve elindítottunk egy kutatást, amely ezek 
szisztematikus feltárása hivatott. 
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Európai Gondozási Tanúsítvány 

Program anyagi támogatója: Life Long Learning program, vizsgadíjak 

Program felelőse: Kovács Éva 

Program leírása, eredményei: 
Európai gondozási bizonyítvány fejlesztése és terjesztése. Nemzeti 

partnerszervezetek kijelölése és szerződéskötés. Vizsga alkalmak szervezése, 
vizsgalehetőség terjesztése. 
A képzési és vizsgaanyag fordítása, tesztelése, terjesztése, partnerekkel 
kapcsolattartás folyamatos. Vizsgáljuk az Európai Képzési Keretrendszer 
magyarországi helyzetét, illesztési lehetőségeket a Tanúsítvány hazai 
elfogadtatása érdekében. 

A támogatott projektidőszak 2011.09.30-án zárult. A követő szakaszban a 
tevékenységet teljes egészében a projekt eredményeiből tartja fenn magát. 

Lantegi eszköz fejlesztése és terjesztése 

Program felelőse: Kogon Zsófia 

Program leírása, eredményei: 
Fogyatékos személyeket ellátó gondozók szakemberek képzése, támogatása. 

A tevékenység 11 fő fogyatékos emberekkel foglalkozó szakember kompetenciáit 
fejlesztette. A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák a következők: a 
személyek egyéni képességének és szükségleteinek megismerése és felmérése; a 
személyeknek megfelelő munkakör kiválasztásának támogatása; a személyek 
kiválasztásának támogatása meghatározott munkakörre; egyéni fejlesztési terv 
készítése, és kontrollméréssel esetleges nyomon követése; egyes munkakörök 
igényeinek megismerése és felmérése; a munkakörök értékelése; a munkáltatók 
igényeinek megismerése, és felmérése; a munkakörök adaptációját, 
akadálymentesítését elősegítő javaslattétel elkészítése. A tanfolyam eredménye, 
hogy a hallgatók képesek elősegíteni a fogyatékos emberek munkaerő-piaci 
integrációját. 

2012-ben a Lantegi képzés keretében 11 fő szakember szervezett a fogyatékos 
személyek munkaképességének felméréséhez szükséges szakmai ismereteket. 

Fogyatékos szülők gyermekvállalása 

Program anyagi támogatója: 

Life Long Learning program 

Program felelőse: Orosz Andrea 

Program leírása, eredményei:  
A „PID” projekt keretében a résztvevő 8 európai országban rendelkezésre álló 

tapasztalatokra és gyakorlatra építve fejlesztünk segédanyagokat, eszközöket a 
szakemberek számára.  

Az egyes projekttevékenységek végső kedvezményezettjei az értelmi 
fogyatékos szülők lesznek! A projekt két „terméket” hoz létre, a partnerség egy 
úgynevezett „FAMILY SET” jó gyakorlat gyűjtemény összeállításával illetve egy 
online e-learning önkéntesek számára készülő képzési anyag kidolgozásával 
igyekszik támogatni a szakembereket és önkéntes segítőket abban, hogy a 
fogyatékos emberek gyermekvállalását támogatni, kísérni, segíteni tudják. A 
„FAMILY SET”-ben esetleírásokat, módszereket, jó gyakorlatokat, oktatási és 
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tanulási segédanyagokat mutatunk be mind a szociális ellátás, mind pedig a 
felnőttoktatás területéről. Ehhez mind Magyarországon, mind a partner 
szervezetek országaiban felmérést végzett a partnerség, hogy összegyűjtse a 
meglévő jó gyakorlatokat és tapasztalatokat. 

Az online tréning 10 modulból áll, melyek mindegyike rögzítésre került a 
Moodle rendszerben. November 19-21-én, Nápolyban részt vettünk Kovács Évával 
egy szakértői találkozón, melynek keretében értékeltük az elkészült termékeket 
(modulokat, Family set-et). A találkozó alatt meghatároztuk a változtatásokat és 
a fejlesztési feladatokat, valamint a különböző országokban a tesztelés menetét.  
Így, decemberben tovább folytattuk a fejlesztést és a Family set fordításra való 
előkészítését. 

Európai Gondozási Tanúsítvány – képzés 

Program anyagi támogatója: 

Life Long Learning program 

Program felelőse: Kovács Éva 

Program leírása, eredményei: 
A projekt célja, hogy az Európai Gondozási Tanúsítvány vizsgához egységes 

felkészítő oktatói és hallgatói tréninget dolgozzon ki. A projekt keretében 2012-
ben sor került az indító találkozóra Cardiffban, véglegesítettük a feladatterveket, 
elkezdődött a tréninganyagok kidolgozása, a munkaterv projektszervezetenkénti 
meghatározása. 

Életminőség biztosítása 

Program anyagi támogatója: 

Life Long Learning program 

Program felelőse: Fehér Miklós 

Program leírása, eredményei: 
2012-ben az indító találkozó költségei, illetve az időszakra arányos személyi 

és dologi kiadások kerültek elszámolásra. 
A projekt egy szakembereknek szóló képzés adaptációjáról és 

disszeminációjáról szól, melynek középpontjában az értelmi sérült emberek 
életminősége áll.  Az érdemi munka novemberben egy indító találkozóval (kick-off 
meeting) kezdődött Madridban, ahol a résztvevő szervezetek képviselői 
megvitatták a projekt általános tartalmát, ütemezését, ismertetésre kerültek a 
pénzügyi és adminisztratív szabályok. 
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Képzés 

Üzleti ismeretek és kommunikáció a szociális foglalkoztatásban 

Program anyagi támogatója: 
TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0004 Viharsarok kincsét kincsé tesszük 

Program felelőse: Sebestyén Gabriella 

Program leírása, eredményei: 
A 40 órás akkreditált továbbképzés során szociális vállalkozási és 

kommunikációs ismereteket nyújtunk a szociális foglalkoztatás fejlesztése 
érdekében. A társadalmi vállalkozás-fejlesztésről és a kommunikációról szóló 
tanfolyam ötvözi a téma alapos elméleti áttekintését, gyakorlati aspektusait, és 
olyan könnyen használható eszközöket nyújt, amelyek bevezetik az értelmi 
fogyatékos emberekkel foglalkozó szakembereket az üzleti tervezés és elemzés 
elméletébe és gyakorlatába. A hallgatók elsősorban a fogyatékos személyek által 
készített termékek piaci értékesítésével kapcsolatban szereznek ismereteket, 
felkészülnek egy vállalkozás megvalósíthatósági tanulmányának és üzleti tervének 
elkészítésére. A tanfolyam résztvevői azt tanulják meg, hogyan kell egy társadalmi 
vállalkozási ötletből üzleti tervet készíteni lépésről-lépésre követve az egymásra 
épülő fejezeteket, és hogy a megtanult üzleti koncepciók hogyan 
alkalmazhatók/alkalmazandók egy vállalkozás folyamatosan sikeres 
működtetéséhez. 

A képzést Mezőberényben tartottuk. A 24 résztvevő a régió, különböző 
pszichiátriai beteg, valamint fogyatékos embereket ellátó intézményéből érkezett. 
Az adott kereteken belül a csoport igényeihez szabtuk a menetrendet. A 
záróvizsgán a hallgatók bebizonyították, hogy kiválóan magukévá tették az 
oktatók által használt szakmai szókincset, és komplex képet vázoltak föl az általuk 
megtanultakról. 

Képzés 

Autizmus spektrumzavarral élő gyermekek – az autizmus szempontú 
infó-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei 

Program anyagi támogatója: képzési díjak 

Program felelőse: Sebestyén Gabriella 

Program leírása, eredményei: 
A 45 órás akkreditált képzési program célja, hogy az autizmussal élő 

gyermekek közvetlen és közvetett szociális ellátása területén érzékenyítsen, 
ismereteket adjon, és készségeket fejlesszen az érintett gyermekek és családjaik 
segítése érdekében. A tanfolyam sikeres elvégzés után a hallgatók különböző 
szintű korszerű ismeretekre tesznek szert, megismerik az autizmus spektrumzavar 
természetét, a terápiás alapelveket, a gyermekkori segítségnyújtás lehetőségeit, 
az ellátórendszert és a jogszabályi kereteket. Az ismeretek birtokában képessé 
válnak a szociális szakterületen belül hatékonyabban illeszteni szolgáltatásaikat az 
autista gyermekek egyéni igényeihez, továbbá eredményesebben tudnak a többi 
szakemberrel és a családdal együttműködni, ezáltal elősegíteni az autizmussal élő 
személyek társadalmi befogadását. Szemléletük és attitűdjük változik és fejlődik, 
mely biztosíték arra, hogy autizmussal élő gyermekekhez természetesen, 
ugyanakkor értően viszonyuljanak és hatékonyan segítsenek. 
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A résztvevők az ország különböző területein működő, főként fogyatékos 
embereket ellátó szociális intézményekből érkeztek. Végzettségük alapján a 
felsőfokú végzettségűek voltak a legtöbben. Valamennyiükről elmondható volt, 
hogy az órákon aktívan részt vettek, és a vizsgára sikeresen elsajátították a 
tananyagot. Elméleti és gyakorlati ismereteket kaptak a mindennapi munkájuk 
hatékonyabbá tételéhez. 

 

Pszichiátriai beteg emberek bevonása a szolgáltatásokba 

Program anyagi támogatója: 
Life Long Learning Program 

Program felelőse: Kogon Zsófia 

Program leírása, eredményei: 
A tárgyévben az adott program előkészítése, a pályázat lebonyolítása, a 

szerződéskötés történt meg, a program megvalósítása 2013-ban indul.  
Az üzleti évben a tevékenység előkészítése valósult meg. A program célja, 

hogy a fogyatékos személyeket támogató szakemberek nemzetközi tapasztalat 
cserét valósítsanak meg, az értelmi fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek 
számára nyújtott szolgáltatások területén. 

Fogadd el, fogadj el 2012 

Program anyagi támogatója:  
Főtámogató: OTP Bank Nyrt. 
Támogatók: Waberer's Holding, Nem Adom Fel! Alapítvány 

Program felelőse: Váradi Ildikó 

Program leírása, eredményei: 
Fogadd el, fogadj el néven 2012-ben megújítottuk közvélemény-formáló 

programunkat. A tárgyévben kevesebb helyszínre látogatott el a program, de ott 
sokkal mélyebb találkozásokat generáltunk. 
Célcsoportunk kifejezetten az általános és középiskolás diákok voltak. Számukra 
a program olyan játékokat, találkozásokat generált, amellyel sikerült bemutatni, 
milyen lehet látássérült, hallássérült, vagy mozgássérült emberként élni. olyan 
kérdéseket válaszoltak meg játékos formában a programrészek, melyek segítették 
az egészséges és fogyatékos emberek egymásra találását. 
2012-ben öt helyszínre – Debrecenbe, Szegedre, Pécsre, Győrbe és Budapestre 
látogattak el az esélyegyenlőségi játékok. 

Az öt helyszínen mintegy 1000 diák látogatta mega rendezvényt, miközben 
összesen 342 intézménnyel vettük fel a kapcsolatot és több, mint húsz különböző 
egyesületet, alapítványt és egyéb partnert vontunk be a helyszíni szervezésbe. 
Minden helyszínen 8-10 különböző tevékenységekkel vártuk a résztvevőket. A 
rendezvényekről 68 média megjelenés született. 
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Fogadd el, fogadj el 2012 

Fővárosi Szociális Közalapítvány pályázat 2012 

Program anyagi támogatója: 
Fővárosi Szociális Közalapítvány 

Program felelőse: Váradi Ildikó 

Program leírása, eredményei: 
A támogatást Alapítványunk a 2012. évi Fogadd el, fogadj el budapesti 

esélyegyenlőségi napjára kapta. 
Az esélyegyenlőségi napot általános és középiskolás fiataloknak szervezzük azért, 
hgy könnyebben megismerhessék a gyerekek a fogyatékos emberek világát, képet 
kapjanak arról, hogyan élhet a látás, hallás, vagy mozgássérült emberek. Olyan 
tevékenységeket próbálhatnak ki, amivel átélhetik fogyatékos társaik helyzetét. 
Ezt megtapasztalva bátrabban kérdeznek és közelednek a fogyatékos emberek 
felé. 

Plakát-készítés - a támogatásból plakátokat készítettünk, melyeket a 
budapesti általános és középiskolákba juttattunk el. 
Társasjáték - óriás társasjátékot készítettünk, mely segítségével játékosan oktatva 
tudtuk a fiatalokat bevezetni a fogyatékos emberek világába. Olyan kérdéseket 
tettünk fel, melyek hasznosak volt a mindennapi életben egy egészséges és 
fogyatékos ember találkozásánál. Pl: lehet-e egy vak embernek úgy köszönni: 
viszont látásra? 
Fejlesztő eszközök - a nap során fejlesztő eszközöket készítettünk fogyatékos 
gyermekek számára, pl. babzsákot, melyet a rendezvény után családokhoz 
juttattunk el. A fejlesztő eszközök alapanyagát is a támogatás biztosította. 

Társadalmi érzékenyítés 

Program anyagi támogatója: 
OTP (Az OTP Önkéntes 50 program keretében, a Takarékossági Világnap 
alkalmából rendezett Korlátok nélkül – Pénzügyi Önkéntes Nap) 

Program felelőse: Kalmár Judit 

Program leírása, eredményei: 
A rendezvény célja volt, az érintett emberek mellett a bank munkatársainak 

megmutatni, mit jelent az akadálymentesítés egy bankfiókban – érzékenyítési, 
valamint önkéntes programokhoz kapcsolódva. A nyílt nap keretében cél volt 
megmutatni a környéken élő érintett embereknek, hogy az OTP bankfiókjaik 
akadálymentesítése részben már megtörtént, ugyanakkor fontos az érintett 
emberek véleménye a további fejlesztéshez, a tökéletesítéshez. Ezt segítette 
hasznos észrevételeikkel az Andrássy úti fiókban 20-25 fő siket és nagyothalló 
ember és a Fény utcai fiókunkban 15-20 fő különböző minőségű (mechanikus, 
elektromos) kerekesszékes, mankós, bottal járó ember. A Bank munkatársai, 
önkéntesei is sok élménnyel és tapasztalattal gazdagodtak ezen a napon – 
megismerhették, mit jelent az akadálymentesítés a való életben, például egy 
bankfiókban, és milyen akadályok leküzdésében tudnak maguk is segíteni. Jó 
kapcsolatok alakultak ki az érintett szervezetek és az OTP Bank munkatársai között 
is. 

A Ferencvárosi Pedagógiai Nap alkalmával kapott alapítványunk meghívót egy 
pár órás előadásra. A Pedagógiai napot megnyitotta Dr. Bácskai János 
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polgármester, országgyűlési képviselő, bevezetőt mondott Formanek Gyula 
alpolgármester. A részt vevők felsős és középiskolai tanároknak, gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelősök, valamint osztályfőnökök voltak.  A beszélgetést az 
osztályfőnöki órák tapasztalatairól tartottam, kollégámmal, Tunyogi Imre 
tapasztalati szakértővel és a Lónyay Gimnázium két 11. b osztályos diákjával, akik 
segítségével bemutattuk, hogy a tizenéves korosztály számára hogyan lehet 
közelebb hozni a fogyatékos emberek helyzetét, hogyan formálhatjuk 
toleránsabbá, elfogadóbbá, segítőkészekké diákjainkat, az általuk kidolgozott 
rendkívüli osztályfőnöki óra programjának segítségével. 

Osztályfőnöki óra program 

Program anyagi támogatója: 
Porticus 

Program felelőse: Váradi Ildikó 

Program leírása, eredményei: 
A megújult osztályfőnöki órák célja, hogy ne az alapítvány munkatársai tartsák 

meg az iskolákban az órákat, hanem készítsük fel, képezzük ki erre a 
pedagógusokat és melléjük a tapasztalati szakértőket. 

Így a program sokkal önfenntartóbb és hosszú távon hatékonyabb lesz. 
Szeretnénk, ha minden iskolában lenne olyan felkészült pedagógus, aki nyitott 

arra, hogy megtanítsa a gyerekeknek, hogy nem szabad falakat építeni a 
fogyatékos és nem fogyatékos emberek közé, és ha mégis állnak már ezek a falak 
megmutassa, hogyan kell azokat lebontani. 

Az osztályfőnöki képzés anyagának átstrukturálása azért, mert ebben a 
támogatási szakaszban nem Budapesten, hanem három vidéki városban lesznek a 
képzése. A segítők képzési anyagának véglegesítése, ill. kiegészítése a tavalyi pilot 
projekt alapján. 

A tapasztalati szakértők képzés szakmai kereteinek meghatározása: kinek a 
jelentkezését fogadjuk el, kiből lehet tapasztalati szakértő, milyen feltételeknek 
kell megfelelniük stb. 

Gondolatnyi segítség 

Program anyagi támogatója: 
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 

Program felelőse: Váradi Ildikó 

Program leírása, eredményei: 
A Gondolatnyi Segítés program segítségével szeretnénk közelebb hozni a 

fiatalokhoz a fogyatékos embereket, a segítést, az önkéntes munka fontosságát. 
Ezért olyan országos versenyt hirdettünk, ahol a fiatalok csoportjainak adtunk 
lehetőséget, hogy saját maguk keressék meg környezetükben a fogyatékos 
embereket, nézzék meg, találják ki, milyen segítségre van szükségük. Mindehhez 
inspirációként ismert emberek gondolatai segítettek. Több mint 50 ismert ember 
mondta el gondolatát az elfogadó, a fogyatékos embereket befogadó társadalom 
fontosságáról. 

A program szakmai előkészítése indult meg 2012-ben. 
A verseny feltételeinek előkészítése. Az ismert emberek tájékoztatása a 
versenyről. Plakátok, szóróanyagok, ill. az online felület előkészítése, feltöltése. 
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Módszertani tevékenység 
Észak-Alföldi régióban 

Program anyagi támogatója: „Viktória” Módszertani Ápoló-gondozó Otthon 

Program felelőse: Orosz Andrea 

Program leírása, eredményei: 
A módszertani tevékenységeink célja, hogy segítse az Észak-Alaföldi Régióban a 
fogyatékos személyek számára szociális szolgáltatást nyújtó szervezetek szakmai 
munkája minőségének, és az általuk ellátott fogyatékos személyek 
életminőségének növekedését. A szervezetek támogatása információkkal, 
tanácsadással, szakmai szolgáltatásokkal, mint továbbképzések, tapasztalatcsere 
biztosítása, jó gyakorlatok közzététele, új fejlesztési módszerek és eljárások 
fejlesztése és modellezése, a meglévő újonnan fejlesztett szolgáltatások oktatása. 
A jogszabályok, illetve jogszabálytervezetek véleményezése, a szolgáltatások 
javítására és fejlesztésére tett szakmai javaslatok folyamatos közzététele. A 
régióban 3 akkreditált továbbképzést, 1 foglalkoztatási szakmai műhelyt és 1 
módszertani konferenciát tartottunk. Az intézmény férőhelykiváltással kapcsolatos 
tapasztalatokról Jos van Loon által írt cikket (Címe:Key Catalysts in the 
Organizational Change of Arduin) lefordítottuk a közreadás érdekében. 

 

Módszertani tevékenység 
Közép-Magyarország régióban 

Program anyagi támogatója: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

Program felelőse: Orosz Andrea 

Program leírása, eredményei: 
A módszertani tevékenységeink célja, hogy segítse a Budapesten és Pest 
megyében a fogyatékos személyek számára szociális szolgáltatást nyújtó 
szervezetek szakmai munkája minőségének, és ezáltal az általuk ellátott 
fogyatékos személyek életminőségének növekedését. A szervezetek támogatása 
információkkal, tanácsadással, szakmai szolgáltatásokkal, mint továbbképzések, 
tapasztalatcsere biztosítása, jó gyakorlatok közzététele, új fejlesztési módszerek 
és eljárások fejlesztése és modellezése, a meglévő újonnan fejlesztett 
szolgáltatások oktatása. A jogszabályok, illetve jogszabálytervezetek 
véleményezése, a szolgáltatások javítására és fejlesztésére tett szakmai 
javaslatok, észrevételek folyamatos közzététele. Az Országos Fogyatékosügyi 
Munkacsoportban aktív tagok vagyunk, melynek keretében két szakmai műhelyt 
szerveztünk. Valamint ügyvezetőnk Pordán Ákos tagja az Intézmény Férőhely 
Kiváltást Koordináló Országos Testületnek, melynek munkájában nagyon aktívan 
részt vesz. 
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Intézményférőhely kiváltás, mentorhálózat 

Program anyagi támogatója: 
Európai Uniós forrás „ A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés 
szakmai tudásának kialakítása” TÁMOP 5.4.5-11/1-2012-0001 

Program felelőse: Sebestyén Gabriella 

Program leírása, eredményei:  
Az intézmény férőhely kiváltás során egy radikális fordulat áll be a fogyatékos 

emberek életében. A zárt intézményből egy nyitottabb, kiscsoportos lakhatást 
biztosító rendszer alakul ki, mely során a lakók önállósága növekszik. A dolgozók 
képzéseken vesznek részt, ahol segítik őket a megváltozott intézményi 
struktúrához igazodó ismeretek elsajátításában. Az FSZK-val szakmai találkozókat 
szerveztünk a mentorhálózati programok összehangolására. 3 munkatársunk 
mentorként vett részt a programban, melyben feladatuk volt az intézmények 
megismerése, bírálata, a mentorok kiválasztása, képzése. Közben zajlottak az 
info-kommunikációs akadálymentesítés fejlesztésére kidolgozott képzési 
programok lebonyolításai. 

Az elmúlt évben 11 képzést valósítottunk meg, többek között az esélyjog 
egyenlőség területén, az autizmus spektrumzavarral élő, siketvak és súlyosan 
halmozottan fogyatékos emberek kisérése terén. A 11 képzésen összesen 230 
szociális területen dolgozó szakember vett részt. 

Anti-diszkriminációs jelzőrendszer működtetése 

Program anyagi támogatója: 
Nemzetközi Magánadományozó Szervezet     

Program felelőse: Dr. Gazsi Adrienn 

Program leírása: 
Fogyatékos emberek számára jogsegély szolgáltatás működtetése. A projekt 
személyi bázisa a jogász team (3 fő), és a jelzőrendszer diszpécser. Esetkezelési 
utak:  

• Fogyatékosságügyi jogi és gyakorlati tanácsadás a célcsoport tagjai részére: 
Információadás, tanácsadás, okiratszerkesztés, beadványkészítés, más 
szakértőkhöz, a szakterületen tevékeny hivatalos és civil szervezetekhez 
való irányítás. 

• Mediáció: jogi felvilágosítással egybekötött békés egyezségkeresés, 
közvetítés.  

• A fogyatékos személyeket érintő jogszabályi környezet diszkriminatív 
elemeinek feltárása, érdekérvényesítési anyagok kidolgozása. 

• diszpécserközpont és jogsegélyszolgálat működtetése  
• 162 panasz kezelése 
• A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 1998. 

évi XXVI. törvény felülvizsgálatában való részvétel, jogszabály módosítási 
javaslat kidolgozása 

• A jogi karokon (ELTE Állam és Jogtudományi Kar, Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Állam és Jogtudományi kar) szenzibilizációs program joggyakornok 
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és önkéntesek bevonása érdekében. Még több fogyatékosságügyi anti-
diszkriminációs jogász szakember működését eredményezi a területen 

• Aktív kommunikáció és PR, havonta 1 alkalommal elektronikus hírlevél 5500 
címzett felé. 

CÉHálózat működtetése 

Program anyagi támogatója: CÉHálózat Egyesület 

Program felelőse: Sebestyén Gabriella 

Program leírása, eredményei: 
A CÉHálózat Egyesület 2006-ban civil szervezetek informális hálózatként – a 

Kézenfogva Alapítvány mentorálásával – jött létre. 2010-ben az egyesületet a 
bíróság bejegyezte. A szervezet azóta, immár országszerte 50 tagszervezettel 
folyamatosan működik és sikeres érdekérvényesítési lépéseket tesz mind a 
fogyatékos személyek, mind a számukra szolgáltató és őket foglalkoztató civil 
szervezetek érdekében. A CÉHálózat Egyesület titkársági teendőit a Kézenfogva 
Alapítvány látja el. A CÉHálózat különféle PR és kommunikációs kampánnyal 
igyekszik felhívni a figyelmet a fogyatékkal élő emberek életének nehézségeire. 
Törekszik arra, hogy kedvezőbb fogadtatást kapjanak a társadalom felől. E mellett 
a szemléletváltás mellett folyamatosan küzd a civil szervezetek finanszírozási 
gondjainak enyhítésén, újabb források előteremtésén. 

A lobbi anyagot megküldtük a döntéshozónak, akciónk során parlamenti 
látogatást szervezetünk a civil szervezeteknél élő sérülteknek. Elértük, hogy az 
EMMI pályázatot írjon ki a fogyatékos személyeknek bentlakást nyújtó civil 
szervezetek részére, több mint 140M Ft-os keretösszeggel. A CÉHálózatot 
meghívta az EMMI, hogy a nürnbergi fogyatékos foglalkoztatási kiállításon 
képviselje Magyarországot. 

Egyéni segítségnyújtás 

Program anyagi támogatója: Olívia Carino, CBA (Budenz Csemegebolt, Bp.) 

Program felelőse: Honecz Lajosné 

Program leírása, eredményei: 
A felhasználás egyszeri támogatások formájában valósult meg, amit azok a 

rászoruló családok kaphattak, akik otthon nevelik, gondozzák értelmi/halmozottan 
sérült gyermeküket vagy felnőtt családtagjukat és a segítségünket kérték, mert 
mindennapi megélhetési gondokkal küzdenek. Gondot jelentett (jelent) számukra 
a sérült családtag ellátása, fejlesztési költségeink fedezése és a gyógyszerek 
kiváltása, a közüzemi számlák kifizetése. De az alapvető élelmiszerek beszerzése 
is. Ezen gondjaikon élelmiszer- csomagok küldésével igyekeztünk enyhíteni, de 
ruhanemű-cipő adományokat is küldtünk részükre.   

Egyéni – levélbeli kérések – alapján 140 család kapott egyszeri támogatást 
(segélyt), 
tárgyi adományokat (élelmiszer, ruhaneműt, lábbelit, édességet)   85 család 
kapott.  
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Információs központ működtetése 

Program anyagi támogatója: László Bitó és Olivia Carino Alapítvány 

Program felelőse: K. Papp Lehel 

Program leírása, eredményei: 
Internetes és telefonos Információs Szolgálat 

A támogatást az Információs központ karbantartására és frissítésére 
fordítottuk azzal a céllal, hogy az értelmi, halmozottan fogyatékos és autista 
gyermekek és felnőttek, valamint hozzátartozóik, segítőik és a velük foglalkozó 
szakemberek, civil, egyházi, önkormányzati, és állami szervezetek és intézmények 
naprakész információk birtokába jussanak a szociális és egyéb ellátásokról és az 
intézményrendszer adatairól, ez alapvető szükséglete célcsoportunknak. 

Az Infóközpont weboldalán megtalálható valamennyi, a jogszabályokban 
rögzített ellátásról, támogatási formáról szóló információ. Az ellátások kereshetők 
típus, a jogosultak köre és a jövedelmi helyzet szerint. Az értelmi-, halmozottan 
fogyatékos és autista emberek felé nyitott intézmények körében is kereshetünk a 
fenntartó, a szolgáltatás típusa és lakóhely (megye) szerint. A megadott keresési 
feltételek alapján (megye, település, fenntartó, érintettek köre vagy akár a 
keresett terápiás segítség) arra a kérdésre kaphat választ az érdeklődő, hogy a 
saját lakóhelyén, illetve annak közelében működik-e olyan szolgáltatás, amely az 
ő családtagja, gyermeke számára a szükséges terápiás segítséget adja. A 12 
hónap alatt 195 egyéni segítségkérés érkezett, 791 ellenőrzött intézmény, 2494 
szolgáltatási egységének adataival rendelkezünk, az Információs Központ 
weboldalának 6040 látogatója és 4413 egyedi látogatója volt. 

EASPD kapcsolattartás 

Program anyagi támogatója: EASPD 

Program felelőse: Pordán Ákos 

Program leírása, eredményei: 
A Kézenfogva Alapítvány 2002 óta teljes jogú tagja az EASPD-nek, amely a 

fogyatékos embereknek szolgáltatók legnagyobb európai szervezete. A fogyatékos 
emberek európai integrációja a magasabb emberi méltóság elérésének, társadalmi 
integrációjának alapfeltétele. Ebben a Kézenfogva Alapítvány megalakulása után 
aktív szerepet vállal fel.  

Pordán Ákos révén már harmadszorra került beválasztásra magyar képviselő 
az EASPD elnökségébe. Pordán Ákos továbbra is ellátja, az EASPD egyik 
munkacsoportjának elnöki feladatait, amely az Európai Unió bővítésével, a 
leszakadó terültek felzárkóztatásával foglalkozik. Az EASPD, 2012 
szeptemberében Budapesten és decemberben, Brüsszelben tartotta szokásos 
eseményeit, amely szakmai konferenciát, munkacsoportos szakmai 
megbeszéléseket, vezetőségi megbeszéléseket és közgyűlést foglalt magában. 
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EASPD tagdíj 

Program anyagi támogatója: 
Nemzeti Együttműködési Alap 

Program felelőse: Pordán Ákos 

Program leírása, eredményei: 
A program segítségével a Kézenfogva Alapítvány 2002 óta folyamatosan 2012-

ben is teljes jogú tagja volt az EASPD-nek. 
A pályázati támogatás a több mint 10.000 tagot számláló Fogyatékos 

Embereknek Szolgáltatók Európai Szövetségének (EASPD, www.easpd.eu) éves 
tagdíját fedezte.  A szervezet 2012 szeptemberében Budapesten, a Stadion 
Hotelben tartotta a Pathway to Inclusion című projektjének záró konferenciáját.  A 
konferencia a fogyatékos gyermekek integrált oktatásáról, annak lehetőségeiről, 
eredményeiről, nehézségeiről szólt. A konferencia kísérő eseményeként került sor 
az EASPD vezetőségi megbeszélésére és a közgyűlésre, amelyen tisztújításokra 
került sor. 2012. december 3.-4-én került Brüsszelben megrendezésre a THE 
EUROPEAN DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES a Charlemagne building, Rue de 
la Loi 170 cím alatt. Az Európai Parlamentben megtartott eseményt követte az 
EASPD szokásos eseményei a vezetőségi megbeszélés és a Bővítési bizottság 
ülése.  Az események kíséreteként Pordán Ákos megbeszélést folytatott Glattfelder 
Béla, dr. Kósa Ádám és Göncz Kinga európai parlamenti képviselőkkel. Petri 
Gáborral a Mental Health Europe munkatársával. 
A fenti események között Pordán Ákos rendszeres skype-megbeszéléseket 
folytatott Andreia Mouriaru-val és Stefana Cankova-val az EASPD e területért 
felelős munkatársával. 

Adományszervezés 

Program felelőse: Váradi Ildikó 

Program leírása, eredményei: 
Az adományszervezés terén a tárgy évben folytattuk a stratégiában kitűzött 

célt, miszerint három nagyobb csoportba soroljuk a lehetséges adományozókat: 
nagyobb cégek, vállalatok – tőlük nagyobb összegeket kérünk, egyes 
programjaink kiegészítő támogatására. Kis cégek, ill. magánemberek - náluk olyan 
eszközöket vezetünk be, melyek többször kisösszegű támogatásra ösztönzi őket. 
Ennek érdekében 1000 nagyobb céget kerestünk meg támogatói levéllel 
E-dm leveleket küldtünk 45.000 kkv szektorba tartozó cégnek 
E-dm levelet küldtünk 22.000 magán személynek 
Az adományozók és az alapítvány ügyfeleinek a kezelésére ügyféltörzs kialakítását 
kezdtük meg. 
Továbbra is külön figyelmet fordítunk az eddig nagyobb adományokat adó cégekre, 
magán alapítványokra, számukra adományszervezői anyagot állítottunk össze 
Folyamatosan használjuk online adományozási lehetőségünket és erre buzdítjuk a 
megkeresett cégeket, magán embereket. 

Adományszervezői adatbázisunk a régebbi mintegy 5000 címről 73.000-re 
nőtt. 
Eddigi nagy támogatóink megmaradtak – változó összeggel tovább segítik az 
alapítvány munkáját. 
Egyre többen használják az adhat.hu – online adományozási lehetőségünket 
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Póló árverés 

Program felelőse: Váradi Ildikó 

Program leírása, eredményei: 
Célcsoportunk számára adományszervezési céllal online árverést tartottunk. A 

tárgyak olyan pólók voltak, amelyekre ismert és elismert emberek saját 
gondolataikat írták a fogyatékos emberek elfogadása kapcsán. 2012-ben több, 
mint 50 ismert ember csatlakozott a felhívásunkhoz, köztük a négy köztársasági 
elnökasszonnyal. 
Az online árveréshez egy speciális weboldalt fejlesztettünk, mely alkalmas a licitek 
fogadására. 
Az árverést a KézenFogva Alapítvány online felületein hirdettük meg: honlap, 
Facebook, hírlevél, különböző szakmai listák, valamint az ügy mellé álltak a vidéki 
rádiók is, akik hirdetéssel segítették, hogy minél többen halljanak a jótékonysági 
akcióról. 

Az online árverésen 24 póló került kalapács alá és ebből 145.000 Ft folyt be. 
Hosszú távú eredményként könyvelhetjük el, hogy elkészült az árverési felület, így 
innentől kezdve bármilyen tárgyat elárverezünk, a bevétel a célcsoportunké lehet. 

PR, kommunikáció-fejlesztés 

Program felelőse: Váradi Ildikó 

Program leírása, eredményei: 
Az alapítvány nagyon fontosnak tartja, hogy minél többen halljanak 

tevékenységéről, szakmai munkájáról. Ez egyrészt azért fontos, hogy közvetlen 
célcsoportja a fogyatékos embereket gondozó családok tudnak róla, és 
figyelemmel kísérjék munkáját, másrészt azért, hogy a többségi társadalom a 
nekik szóló programokkal közelebb kerüljön fogyatékos társaihoz. 
Az alapítvány kommunikációjával arra törekszik, hogy szakmai munkájának 
bemutatásával minél többen megismerjék nevét, a sajtó folyamatosan kikérje a 
szakmai véleményét. Minél ismertebb egy civil szervezet, annál könnyebb egy-egy 
céljának elérésére megszólítania a társadalmat és támogatást kérnie, így az 
adományok szervezéséhez is elengedetlen a tudatos kommunikáció. 
Ennek érdekében folyamatos témagenerálást végzünk, sajtóközleményeket adunk 
ki munkánkról, és sajtónyilvános eseményeket szervezünk. 
Folyamatosan kommunikálunk saját online felületeinken is – honlap, Facebook. 
Havi rendszerességgel pedig hírlevelet küldünk ki. 

Az alapítvány ismertsége folyamatosan növekszik. Ezt jelzi a rengeteg 
közvetlen visszajelzés és a Facebook like-olók számának emelkedése. 2012 
folyamán 3284-gyel nőtt a Facebook-hoz csatlakozók száma. 
A tárgyévben az alapítvány tevékenységéről született megjelenések száma 286 db 
volt. Ez a szám tartalmazza mind az elektronikus, mind a print, mind pedig az 
online megjelenéseket is. 
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Deckettő 

Program anyagi támogatója: 
Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona 

Program felelőse: Váradi Ildikó 

Program leírása, eredményei: 
Deckettő címmel közvélemény-formáló napot szerveztünk 2011.12.02-án.  

Célja: fogyatékos és nem fogyatékos emberek, együtt készüljenek az adventre és 
izgalmas programok közepette megismerjék egymást. A Deckettő közvélemény-
formáló nappal azt szerettük volna elérni, hogy ne csak december 3-án a 
Fogyatékos Emberek Világnapján gondoljunk rájuk, hanem minden egyes nap 
jusson eszünkbe, hogy ők itt élnek közöttünk, hogy ők olyan emberek, mint mi, 
akik bár nem látnak, hallanak, nem tudnak járni vagy értelmi fogyatékosok, mégis 
teljes tagjai a társadalmunknak és ők is képesek boldog és teljes életet élni. 

2012-ben a program zárását hajtottuk végre. A közvélemény-formáló napon 
részt vett egyéb szervezeteknek visszajelzés, a munkájuk megköszönése. Közös 
kiértékelés az alvállalkozók bevonásával az értékelő kérdőív alapján. Beszámoló 
készítés, archiválás. 
 

Osztályfőnöki óra 

Program anyagi támogatója: 
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 

Program felelőse: Váradi Ildikó 

Program leírása, eredményei: 
A támogatásból az Osztályfőnöki modell programunkat, mint pilot programot 

valósítottuk meg Budapesten. 
A program lényege, hogy az osztályfőnököket és a tapasztalati szakértőket tesszük 
képessé arra, hogy rendhagyó osztályfőnöki órát tarthassanak az elfogadásról, az 
esélyegyenlőségről. 
Ehhez képezzük őket, és a fogyatékos emberek segítőit is. 
Ez szakmailag nagy kihívás, mert három különböző képzést kell összehangolni, 
miközben minden képzés több ponton találkozik a másikkal. 
A végén minden osztályfőnök megtartja a tapasztalati szakértőjével a rendhagyó 
órát. 
Eközben a diákok figyelmét ösztönző játékkal fordítjuk a fogyatékos emberek felé. 

Tréning anyagok kidolgozása 
24 fő osztályfőnökök képzése – Budapesten, 30 órában, melyet érzékenyítő 
tréninggel kezdünk. 
24 fő tapasztalati szakértő és 12 fő segítő képzése – Gánton – 3 napos bentlakásos 
tréning keretében 
Verseny szervezése a diákok számára, melyre 47 csapat nevezett, akik 128 
fényképet, videót küldtek be, töltöttek fel a honlapra. 
Szakmai anyagok előállítása: honlap, szakmai anyagok az osztályfőnököknek 
Szupervízió biztosítása az osztályfőnökök számára 
Disszemináció: témagenerálás, hogy minél több sajtóorgánumban szerepeljen a 
program. Ennek hatására 53 helyen írtak a programról, ebből 2-szer televízió 
készített egy-egy riportot iskolákban, osztályfőnökökkel és a diákokkal. 
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A világ színes! 

Program felelőse: Váradi Ildikó 

Program leírása, eredményei: 
A világ színes! – Gondolatok a fogyatékos emberekért kampány az alapítvány 

egy figyelemfelkeltő programja volt 2012-ben. 
A kampány célja, annak megfogalmazása, hogy legyünk nyitottak a fogyatékos 
emberek iránt, mert az elfogadás az élet minden területén fontos. 
A KézenFogva Alapítvány ismert embereket (sportolókat, zenészeket, TV-s 
személyiségeket, színészeket) kért fel, hogy álljanak a program mellé és 
képezzenek hidat az egészséges-, és a fogyatékos emberek között. Ők egy-egy 
mondatban fogalmazták meg, számukra miért fontos a fogyatékos emberek sorsán 
elgondolkozni. Volt, aki a szeretetre fektette a hangsúlyt, volt, aki az egymástól 
tanulásra, de az elfogadásban és a segítségnyújtás fontosságában mindenki egyet 
értett. A cél az volt, hogy a gondolatok hatására minél többen álljanak meg egy 
pillanatra, gondolkozzanak el és cselekedjenek. Segítsék fogyatékos 
embertársainak. 

A kampány során 6 sajtóközleményt adtunk ki, melyből 50 db megjelenés 
született online és print felületeken. 53 ismert ember adott egy-egy gondolatot, 
melyeket egy-egy pólóra rögzítettünk, amit az ismert ember aláírásával is ellátott. 
Az aláírásról fényképek születtek, melyeket a program saját honlapján 
gyűjtöttünk. 
A programhoz még 160 gondolat érkezett a honlap felületén. 

 

 

 

 

Budapest, 2013. május 4. 

  ..............................  

 Képviselő 
 


