A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete
2014. évi közhasznú tevékenységéről szóló
szakmai beszámoló

Tisztelt Közgyűlés!

Mindenekelőtt szeretném megköszönni az egyesület vezetőségének, dolgozóinak,
önkénteseinek, a Senior és Ifjúsági csoportok tagjainak és minden közreműködőnek
a 2014. évben nyújtott munkáját.

Egyesületünk célja a mozgássérült emberek érdekeinek védelme, társadalmi
beilleszkedésének elősegítése.
Célunk

továbbá

az

egészségmegőrzés

elősegítése,

rehabilitációs,

szociális

szolgáltatások nyújtása, illetve a fogyatékossággal élő emberek társadalmi
esélyegyenlőségét, emberi és állampolgári jogaik védelmét szolgáló tevékenység
elősegítése.

Egyesületünk

törekszik

tagjai

aktivitásának

felkeltésére,

segíti

nevelésüket,

munkaképességük fejlesztését, munkába állásukat, feladatának tekinti művelődésük
ösztönzését. Elősegíti tagjai pihenését, üdülését, szabadidejük kultúrált eltöltését.
Az

egyesület

segítséget

nyújt

tagjainak

jogaik

érvényesítéséhez,

ellátja

érdekképviseletüket. Együttműködéseink révén törekszünk aktív részesei lenni
jogszabály-alkotó és véleményező tevékenységeknek, még akkor is, ha szavaink
nem, vagy csupán részben érnek célba.

Az elmúlt esztendőben is e céloknak megfelelően végeztük munkánkat, nyújtottuk
szolgáltatásainkat.

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesületének taglétszáma a
következőképpen alakult a 2014-as évben:

Taglétszám 2014. 12. 31.-én

420 fő

2014-ban tagdíjat fizetett:

255 fő – 61%

2014-ban elhunyt:

10 fő

2014-ban kilépett:

2 fő

2014-ban új belépő

14 fő

2014-ban inaktív:

242 fő, tehát több mint

2 év tagdíjával elmaradtak, így megszűnt tagsági jogviszonyuk.

Az Egyesület összes tagdíjbevétele 370.800 Forint volt, ami tartalmazza azokat a
befizetéseket is, melyek nem a tárgyévre vonatkoznak. A 2014-es év tagdíjbefizetése
306.000 Forint volt.

Az egyesület működési területe Miskolc város és vonzáskörzete, de számos tagunk
van a megye más településeiről is.
Közhasznú szervezetként nem csak az egyesületi tagoknak, hanem bármely
mozgássérült, illetve megkeresés során bármely más, fogyatékossággal élő ember
számára nyújtja szolgáltatásait.

Az egyesület szolgáltatásai a 2014-es évben:

Az egyesület, Támogató szolgálatot üzemeltet. Tevékenységét ISO 9001:2008-as
minőségbiztosítással
fogyatékossággal

végzi.

élők

A

önállóságát

támogató
hivatott

szolgálat
segíteni,

szolgáltatásaival,
feladata

az

a

alapvető

szükségletek kielégítésében való személyi segítés, közszolgáltatásokhoz, egyéb
irányú szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetővé tétele. Munkahelyre, oktatási,
egészségügyi, kulturális intézményekbe, orvosi ellátásra teszi lehetővé az eljutást a
szolgálat gépkocsija, de számos estben a lakásból való kijutást jelenti az igénybe
vevők számára.
A támogató szolgálat 2014. évben is túlteljesítette az államilag finanszírozott
feladatmutatókat, 176%-ot teljesített. Szállításban 67 fő, személyi segítésben 29 fő
részesült.

Szomorú tény, hogy az állami finanszírozás nem biztosította az egész éves működés
költségeit, a MEOSZ által nyújtott támogatás tette lehetővé, hogy a támogató
szolgálat folyamatosan működjön.

Az egyesület Segédeszköz kölcsönző szolgálatot működtet. Az egyesület
tulajdonában lévő gyógyászati segédeszközeit /test távoli, test közeli/, a vezetőség
döntése alapján, letéti díj ellenében illetve annak elengedésével kölcsönzi
elsősorban

tagjainak,

illetve

az

arra

rászorulóknak.

A

2014-as

évben

segédeszközeinknek közel 76%-a folyamatos kölcsönzésben volt.

Az egyesület irodájában képzett Sorstársi tanácsadó várja mindazon érdeklődőket,
akik

életük

adott

helyzetében

segítségre,

információra

szorulnak,

akár

munkavállalásról, segédeszköz felírásról, ill. használatról vagy épp a szabadidő
kellemes elköltésének akadálymentes lehetőségeiről legyen is szó. E szolgáltatás
nemcsak személyesen, hanem telefonon vagy akár e-mail-es megkeresés útján is
igénybe vehető. Sorstári tanácsadásban 31 fő részesült 2014-ben

Mentor szolgálat keretében hasonló területeken egy hosszabb – akár éveken át
tartó – időszakot vállalnak fel, figyelemmel kísérve, segítve a mozgássérült és
családja életének alakulását. E szolgáltatást 21 mozgássérült személy vette igénybe,
az egész év folyamán.

Révész szolgálat - A mozgássérültség bekövetkeztének első, s legnehezebb
időszakában révészeink próbálják mind a sérültet, mind pedig annak családját
átsegítni a nehézségeken. Mivel maguk is súlyos mozgássérültek, különös
empátiával és racionalitással tudják kezelni ezeket a helyzeteket.

Akadálymentesítési

szakértői

csoportunk

közreműködik

számos

pályázat

akadálymentesítési részében, segítve a lakásukat akadálymentesíteni kívánó
ügyfeleinket, de munkájukkal hozzájárulnak Miskolc város akadálymentességénem
felméréséhez is.
Itt kell kiemelnem az egyesület azon tevékenységét, amit Miskolc város, és
közintézményeinek akadálymentességéért végez. Kemény kritikával lép fel a nem
megfelelő,

mégis

akadálymentesnek

nevezett

beruházásokkal

kapcsolatban,

ugyanakkor javaslatokat tesz azok kijavítására, az akadálymentesítés módjára, illetve
az építtető számára együttműködését felajánlja az akadálymentesség kialakításában.

Tisztelt Közgyűlés!

Egyesületi programok 2014. évben a következők voltak:

Csanyiki találkozó
A Csanyik–völgyben hagyományosan rendezett egész napos rendezvényünk célja,
hogy a szabadban, jó levegőn együtt eltöltsünk egy szép nyári napot. 2014-ben egy
finom gulyás, tombolahúzás, kellemes zene és nem utolsósorban a jó társaság tette
emlékezetessé e napot.

Érzékenyítő tréningek
Civil szervezetekkel együttműködve számos alkalommal szerveztünk, illetve vettünk
részt

olyan

érzékenyítő

tréningeken,

melyek

célja,

hogy

a

résztvevők

megismerhessék a mozgássérültek mindennapjait, azok nehézségeit, egy-egy sérült
történetét, s új ismereteinek birtokában hozzájáruljanak a fogyatékossággal élők
társadalmi beilleszkedésének elősegítéséhez.
élethelyzeteket,

sőt,

a

vállalkozó

kedvű

A program során bemutattunk
érdeklődők

néhány

perc

erejéig

„belebújhattak” fogyatékos embertársaik bőrébe és játékos formában tapasztalhatták
meg a mindennapok nehézségeit. E tevékenység sikerességét bizonyítja, hogy
nemcsak a városban, illetve a megyében van igény e programokra, de más
megyékből (Heves, Békés) is érkezik felkérés a részvételre.

Kirándulások
Az elmúlt évben is igyekeztünk kirándulásokkal színesebbé tenni a nyári időszakot,
ahol a kultúra mellett a szórakozás is szerephez jut. A kirándulásokon szerepet kap
egy-egy tájegység megismerése, annak nevezetességeinek megtekintése csak úgy,
mint egy fürdőzés.
A tavalyi évben 2 kirándulást szerveztünk, Hajdúnánásra fürdőlátogatást és egy
Borsodi-körutat. Sajnos a Borsodi körút az időjárás közbeszólása miatt elmaradt.
A programjaink között az egyesület két klubja is aktív szerepet tölt be.

A Senior klubunk azt a réteget vonja be magához, akik szeretnek közösségben
rendszeresen részt venni, havi programjaik sokszínűek, illetve a kultúrának több ága
is megjelenik. Kapcsolatokat ápolnak a város nyugdíjas klubjaival, versenyeket
szerveznek maguk között. Rendszeresen képviselik egyesületünket, s ezáltal a
tagságot versenyeken, találkozókon, szakmai fórumokon, nemcsak városunkban, de
a megyénkben és az országban is. Havi rendszeres összejövetelük alkalmával
megemlékeznek

az

aktuális

ünnepekről,

kézműves

termékeikkel

színesítik

rendezvényeiket.

Egyesületünk Ifjúsági csoportja is önálló éves programmal gazdagítja munkánkat,
ahol akár az ezotéria tudományába való betekintés, akár egy-egy célzott kirándulás
kovácsolja össze a fiatalokat. Tagjai a MEOSZ ifjúsági tagozatának is, így nem csak
a megyében élő sérült fiatalokkal tartanak kapcsolatot, hanem az ország egyéb
részén élőkkel is tartalmas köteléket ápolnak.

Szervezetünk kapcsolatrendszere kiterjedt, és a városon túl megyei, és országos
kapcsolatokat is ápolunk, és együttműködünk különféle projektekben. Városi szinten
minden sérülteket ellátó intézménnyel kapcsolatot tartunk, melynek egyik formája a
fogyatékosügyi szakmai műhely, ahol jelentős munkát végzünk fogyatékosügyi
koncepció kidolgozásában, véleményezésében.
A műhely tagjaival szervezett közös program volt a Fogyatékos Emberek Világnapja
alkalmából

december

3-ra,

a

Polgármesteri

hivatal

épületébe

szervezett

érzékenyítő nap is, melynek célja volt, hogy a hivatal dolgozóit, tisztségviselőit
érzékenyebbé tegyük a fogyatékos emberek irányába.

Koordinátora vagyunk a Fogyatékkal Élő Emberek Társadalmi Szervezetei
Regionális Szövetségének, ami nem csak a megyében működő szervezeteket
tömöríti, hanem Heves, és Nógrád megye mozgássérült szervezetei is partnerei a
közös gondolkodásban, munkában.

Egyesületünk tagszervezete a MEOSZ-nak, amely az ország egyik legnagyobb, igen
kiterjedt hálózattal rendelkező, egységes elvek alapján működő civil szervezeteket
tömörítő érdekvédelmi szövetsége. A vezetőségnek egy tagja által egyesületünk

részt vesz a MEOSZ elnökségének munkájában, mely elősegíti az egyesületnek a
fogyatékossággal élő emberek érdekvédelmi tevékenységét.

Ide kapcsolódik a MEOSZ által szervezett Paraszupersztár Tehetségkutató
Verseny, melyen egyesületünk tagjai is indultak, és igaz, hogy helyezést nem értek
el, de produkciójukat a neves szakemberekből álló zsűri is elismeréssel illette.

Az elmúlt évben az egyesület vezetője látogatást tett Kiss Gábor alpolgármester
úrnál, ahol igyekeztünk egy jövőbeli eredményes együttműködés alapjait lefektetni.

Ezeknek az együttműködéseknek nagy jelentőségük van abban, hogy részesei
lehessünk az esélyegyenlőség előmozdításának, és meg tudjuk mutatni magunkat a
többségi társadalom számára, ami a társadalmi életben történő hasznosulást is
segíti. Az egyesületünk ennek érdekében igyekszik nem csak városi szinten
képviseltetni magát, hiszen a bemutatkozási lehetőséget kihasználva érhetjük csak el
a társadalmi elfogadottságot úgy, hogy nem elsősorban kéréseket fogalmazunk meg,
hanem saját értékeinket, az általunk végzett feladatokat is bemutatjuk.

Tisztelt Közgyűlés!

2014-ban is számos ellenőrzésen esett át egyesületünk.
A következő felügyeleti, valamint engedélyező szervek ellenőrizték az egyesületet,
illetve a támogató szolgálat munkáját:

1. Magyar Államkincstár – Támogató szolgálatot és Rehabilitációs
foglalkoztatást egyaránt ellenőrzött
2. NRSZH – Akkreditációs Főosztály
3. MMJV Önkormányzata (a Támogató szolgálat ellenőrzése)

Az ellenőrzések kiterjedtek a szakmai működés feltételeinek meglétére, a megfelelő
pénzügyi gazdálkodás és elszámolások teljesítésére, a rendezett, törvényi

előírásoknak megfelelő munkaügyi kapcsolatokra. Az ellenőrzések hiányosságokat,
jogszabálysértést nem tártak fel.

Az egyesület működési feltételei, a személyi és tárgyi feltételei, nyilvántartásai,
térítési

díjai

teljes

mértékben

megfelelnek

a

vonatkozó

jogszabályi

rendelkezéseknek, a vizsgálatok az egyesület vonatkozásában kivetnivalót nem
hagytak maguk után.

Egyesületünk

akkreditált

munkáltatóként

megváltozott

munkaképességű

munkavállalókat alkalmaz.
Célunk a megmaradt készségekre, képességekre és azok fejlesztésére építő, az
egyéni karrier-igényeket figyelembe vevő alkalmazás megvalósítása, az egyesület
alapszabályban meghatározott célkitűzéseinek, feladatainak figyelembe vételével,
hivatalosan is növelve a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási arányát.

A

rehabilitációs

foglalkoztatás

célja,

olyan

aktív

korú

megváltozott

munkaképességű munkanélküli személyek alkalmazása, akik munkaerő-piaci esélyei
testi, vagy szellemi fogyatékosságuk miatt csökkentek.
Az egyesület széles körű tevékenysége indokolja az alkalmazottak létszámának
szinten tartását, esetleges növelését. Az egyesület dolgozóinak 73%-a megváltozott
munkaképességű munkavállaló, így egyesületünk megfelel a védett munkáltatói
besorolás követelményének.
Rehabilitációs foglalkoztatás keretében az egyesület működésének jelentős részét
biztosítjuk (ügyfélfogadás, gazdálkodási terület, pályázatok írása, akadálymentességi
szakértői

feladatok,

stb.).

Az

adott

munkakörök

igényeinek

megfelelően

részmunkaidős munkaviszonyban, 4-7 órában alkalmazunk 8 fő kellő képzettséggel,
gyakorlattal rendelkező megváltozott munkaképességű munkavállalót.

Tisztelt Közgyűlés!

A 2014. évi szakmai munkáról készült beszámolónk bizonyítja, hogy feladatainkat az
Országos Fogyatékosügyi Program megvalósításának érdekében végeztük.

Tevékenységünk legfőbb célja a társadalmi tudatformálás, az emberek tudatának
pozitív irányba történő befolyásolása, függetlenül attól, hogy érintettek vagy sem,
mert ez mindennapjainkat, jövőnket határozza meg.

A 2011. évi CLXXXV tv. 32§ (4) bek. értelmében egyesületünk közhasznú szervezet.
Félkövérrel kihúzva a teljesült feltételek.
(4) Megfelelő erőforrás áll az (1) bekezdés szerinti szervezet rendelkezésére, ha az
előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy
teljesül: (félkövérrel kiemelve a teljesülő feltételek)
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív,
vagy
c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők
juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás)
egynegyedét.
(5) Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az (1) bekezdés szerinti
szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek
közül legalább egy teljesül:
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel
nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy
b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik
az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz
közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

Miskolc, 2015. május 19.

Malák Szilvia
elnök

