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ÉTA Országos Szövetség
2017
A Szövetség szakmai programjait, működését, támogatásait közcélú feladatok teljesítésével
végzi. A végrehajtott közhasznú feladatok költségeinek 96%-át a költségvetési támogatások
fedezik. Ezek a következők:
Mentálhigiénés családi program:
A fogyatékosságban érintett családok számára szervezett programok célja, hogy szakemberi
segítséggel megvalósuló közösségi együttlét keretében a szülők feltöltődjenek, megéljék,
felismerjék és elfogadják helyzetüket, eszközöket kapjanak helyzetük kezelésére és
képviseletére, azt elfogadják, megéljék, stressz kezelési módszereikben gazdagodjanak, és a
családok a tapasztalataikat egymás között megoszthassák.
E program keretében 2017. június hónapban 2 turnusban, 2017. augusztus hónapban szintén 2
turnusban, 6 éjszakában összesen 24 család 69 fővel vett részt. Az eseményről az ÉTA Hírek
tudósított.
Diákönkéntes és Közösségi Szolgálat program:
A 2012-ben 2 gimnáziummal induló és azóta még 4 gimnáziummal és 1 speciális
szakiskolával

bővülő

programban

az

iskolák

egy-egy

pedagógusával

kötött

munkaszerződések biztosítják a programfeladatok teljesítésének folyamatosságát. A 2017.
december 31-ei állapot szerint a folyamatosan és szerződéses elköteleződéssel közösségi
szolgálatot és önkéntes munkát teljesítő diákok létszáma jelenleg 80 fő. (2012 óta összesen
160 diákkal álltunk szerződéses kapcsolatban. A diákok egy része időközben teljesítette az 50

órát.) A program dokumentációjaként rendszeresített dokumentumok: jelentkezési lap, szülői
hozzájárulás, diáknapló, illetve a programba vont iskolákkal, iskolánkként 1-1 pedagógussal
és a teljesítő diákokkal kötött szerződések.
A teljesítési igazolások a közoktatásban elvárt mértéket messze meghaladó teljesítéseket
mutatnak.
2017. év végén egy újabb speciális iskolával bővült a Szolgálati közösség, az Esztergomi
Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolával. A
közösségi

szolgálatot

és

önkéntes

tevékenységet

teljesítő

diákok

számára

a

Balatonmáriafürdői Regens Wagner Alapítványnál tapasztalatösszegző, és képző közösségi
együttlétet szerveztünk 2 alkalommal, 2017.07.03-tól 2017.07.08-ig., 2017 július 10-15-ig.
Programban 6 többségi iskola és egy speciális iskola diákjai és pedagógusai vettek részt.
Összesen: 37 fő
Vándorkiállítás:
A 2002 év óta folyamatosan működő program keretén belül a fogyatékossággal élők által
készített dísz- és használati tárgyak kerülnek bemutatásra. A 2017. évi vándorkiállítás
helyszínei Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium (Budapest, XVII. kerület), László
Gyula

Gimnázium

(Budapest,

XV.

kerület)

Józsefvárosi

Plébánia,

születésnapi

programsorozat állomásai: Lakitelki Népfőiskola, Danubius Hotel Aréna - Budapest, Regens
Wagner Közhasznú Alapítvány (Balatonmáriafürdő).
A tárlatok időtartama a telepített helyszíneken átlag 2 hét volt, a születésnapi programsorozat
alkalmával 1-1 nap.
Képzőművészeti alkotótábor:
A program tatalmi lényege a képzőművészet iránt érdeklődő és alkotni is akaró,
fogyatékossággal élő emberek e készségének támogatása. A program már 6 alkalommal,
évente egyszer került megrendezésre, 5 napos időtartammal. A tárgyévben 15 fő
fogyatékossággal élő részvételével, Gödön került megrendezésre. Itt a hagyományos
gyakorlatnak megfelelően professzionális művészek támogatásával készültek az alkotások.
A program alkotóinak produktumait november hónapban mutattuk be a nagyközönségnek, a
főváros VI. kerületében, a Kaptár Közösségi Irodában. A programot a Szövetség a Lámpás
’92 Alapítvánnyal közösen teljesítette, együttműködési szerződés alapján.

Rekreációs program:
A szövetségnek ez a programja 6 éve működik igen nagy sikerrel. Az országos szinten is
egyedülálló kezdeményezés lényege a fogyatékossággal élő emberek gondozásában évek óta
hivatásszerű munkát teljesítő szövetségi munkatársak testi-, lelki terheltségét csökkentő
csoportos együttléte, a megszokott környezetükből történő kiemeléssel, és szakember
koordinációja mellet megvalósuló egybefüggő 6 napos együttléttel.
A program potenciális célszemélyei az ÉTA Országos Szövetség ernyője alatt működő
tagszervezetek, közel 1000 fő, szakmai feladatokat teljesítő munkatársai. A szövetség tárgy
évben 4 turnusban, 7-7 nappal, 2017. július hónapban biztosította a program teljesítését a
Regens Wagner Közhasznú Alapítvány balatonmáriafürdői székhelyén. A programban
összesen 28 fő vett részt.
Tagszervezeteink szakmai programjainak és a rehabilitációs foglalkoztatók alapanyagés eszközbeszerző tevékenységének támogatása:
E programban továbbadott támogatásként zártkörű pályázati eljárás keretében azon
tagszervezetinket részesítettük támogatásban, ahol ez a foglalkoztatást és különböző szakmai
programok megvalósítását segítette. A pályázati kiírás szövetségünk ÉTA Hírek című
újságjában és honlapján jelent meg.
A szövetség elnöksége, mint bírálati fórum döntésének megfelelően 37 tagszervezet kapott
kedvező bírálatot, akikkel támogatási szerződéseket kötöttük, összességében 24.575.-ezer
forint összegben.
„Út az Önálló Élethez” program:
A program lényege: akkreditált képzés keretén belül, fogyatékosságal élő fiatalok
felkészítése, nevelése az önálló életre, gyakorlati, életszerű feladatok teljesítésével. A
program akkreditációjának tulajdonosa a szabadszállási Strázsa Tanya Szociális Szövetkezet.
Tárgyévben a program továbbfejlődött és a fiatalok támogatott lakhatás keretein belül,
szakmai irányítással „önálló” életvitelt folytattak, erősítve és gyarapítva az elmúlt években,
önálló életre felkészítő programokon szerzett tudásukat. A szövetség 6 fő sérült fiatal önálló,
támogatott lakhatási programját segítette.

„Patrónus” program:
A program lényege: állami gondozásban lévő, 12-16 év közötti, fogyatékossággal élő fiatal
patronálása egy család által. A program a szövetség és a martonvásári Együtt-Értük
Alapítvány feladat ellátásával valósul meg, innovatív jellegű, modellértékű program, melynek
eredménye még nem igazán kézzel fogható, mivel 2017 év második felében indult. A
jelenlegi tapasztalatok biztatóak, bár kissé bátortalanok a patrónus családok az értelmi
fogyatékossággal élő gyermek, fiatal igényeinek tekintetében. Tárgyév végén 3 patrónus
család kezdte meg a programot.
„Fülemüle” program:
Szövetség által támogatott, az erdei iskola és az SNI tanulókat oktató intézmények integrált
programja. Szintén innovatív, modellértékű program, ahol az értelmi fogyatékossággal élő
diákok feladatellátás közben jutnak újabb és újabb ismeretekhez, megismerik és erősítik a
környezettudatos magatartás alapvető szabályait.
Általános szakmai érdekvédelmi feladatteljesítések
1. Szövetségünk „ÉTA Hírek” című újság a tárgyévben 4 alkalommal jelent meg.
Címzettjei:
 tagszervezetek (50 szervezetnek 6-6 pld)
 szakmapolitika országos és helyi képviselői (50 fő)
 egyéni igénylők (40 fő)
Az alkalmanként 500 pld-ban megjelentetett újság közvetett címzettjei a szövetségi
tagszerveztek szolgáltatásait igénybevevők.
2. A szövetség folyamatosan működteti www.eta-szov.hu honlapját belső munkatárssal.
A honlap tartalmazza a tagszervezetek társadalmi – ünnepi – kulturális eseményeit,
jogi információkat és elemzéseket, szövetségi programokat, a fogyatékosügy országos
és megyei eseményeit, a tagszerveztek szakmai tevékenységeit és ugyancsak a
tagszerveztek szolgáltatási kínálatait. Tárgyévben megújítottuk a facebook oldalunkat
az eddigieknél informálisabb tartalommal, impozánsabb külső biztosításával.
3. Tárgyévben 2 alkalommal képviselte magát a szövetség a nemzetközi EASPD
Érdekvédelmi
Montenegróban.

Szervezet

konferenciáin.

Júniusban

Írországban,

októberben

4. 2015. évtől folyamatosan, szerződéses háttérrel működik a szövetség Érzékenytőszemlélet formáló programja” a Rákosmente Önkormányzatával. A programban a
kerület iskoláinak diákjai vettek részt. Az előadások 2x45 percben a fogyatékossággal
élők élethelyzetét, velük való kommunikációt mutatja be, tárgyévben 5 alkalommal.
5. A Szövetség minden évben elismeréssel adózik olyan települések polgármesterének,
képviselő testületének, melyek nagyobb figyelmet szentelnek a fogyatékossággal
élőknek. Tárgyévben Martonvásár Önkormányzata (Polgármester: Dr. Szabó Tibor)
kapta Sándor János erdélyi fafaragó mester által készített állami és városcímert.
6. Tárgyévben folyamatosan érvényesítettük érdekképviseletét a fogyatékosügynek az
IFKKOT (Intézmény-férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület) ülésein, a
FESZT (Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa), valamint az OFT (Országos
Fogyatékosügyi Tanács) tagjaként.
7. Az Erzsébet Vagyonkezelő Zrt-vel kötött megállapodás alapján, használaton kívüli,
szállodai (konyhai, szabadidős tev.-hez használt) eszközök vásárlásával segítettük 8
tagszervezetünket, akik vagy adományként kapták meg a szövetség által felajánlott és
a tagszervezet által igényelt kiselejtezett, nem szabványméretű ágyneműhuzatokat,
vagy megvásárolták az erősen csökkentett árakon a felajánlott eszközöket.
8. Tárgyévben 1.004,- ezer forint adományt használt fel a szövetség, melyet szakmai
programok támogatására és a szervezet működésének finanszírozására fordítottunk.
Ismerve a költségvetési támogatások kiutalását – és mivel a szövetség szinte teljes
egészében ebből tartja fenn működését és programjait – az adományok
maradványösszegét a tárgyévet követő év első negyedévében felmerült költségekre
elhatároltuk.
9. Tematikus napok: hagyománynak számító, tagszervezeteink többségét érdeklő, érintő
téma köré szervezett találkozó(k) Tárgyévi témák: Szociális farm előnyei és a
Konyhatitkok

projekt,

Tudatos

Fogyatékosság és művészet.

energiagazdálkodás,

Támogatott

lakhatás.

10. A felajánlott 1% szja tárgyévi felhasználása a költségvetésből nem támogatott
szakmai programok és a szövetség működési költségeinek fedezetére lett fordítva.
Papp Ágnes
ügyvezető elnök sk

