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Tartalomból
Körkép járvány idején
Helyzetjelentés a Balaton mellől

„Online tali” – Nem Adom Fel!
Alapítvánnyal

Párnahuzatból szájmaszkok

Fanni portré

Internetes Stroke Túlélő Klub
Karantén Gánton
Tavaszi hónapok Miskolcon
Jogászunk válaszol

Elment Zsuzsa Néni…
Bár nagyon igyekszem, nem tudok róla
elfogultság nélkül írni, beszélni, gondolkodni.
1990-óta voltam vele személyes és munkakapcsolatban. Fáradhatatlan és rendkívül segítõkész volt az
elsõ nappali ellátást
nyújtó intézmény létrehozásában, mûködésének alakításában, amely súlyosan, halmozottan sérült gyerekek és
családjaik számára nyújtott segítséget. (Fejlesztõ Napköziotthon Bp.,
XV. kerület).
1997-ben pedig szelíd harcosként küzdött azért, hogy az ÉTA Szövetség – akkor közel 100 tagszervezettel, köztük a Kézenfogva Alapítvánnyal – hivatalosan bejegyzésre kerüljön és elkezdhesse mûködését
szerte az országban.
Így indult a mi találkozásunk, együtt-gondolkodásunk a fogyatékossággal élõk szolgálatában.
Évtizedeken át kísérte figyelemmel tevékenységeinket, hol könnyebb,
hol nehezebb élethelyzeteinket. Mindig azt kereste, hogyan segíthetne... Tette ezt harcos érdekképviselettel, szelíd négyszemközti
– kávéval, süteménnyel megtöltött – beszélgetéssel, bíztatással.
A szervezet, aminek létrejöttéért 1997-ben harcosan küzdött, ma 23 éves
és töretlenül dolgozik azokért a célokért (is), amiket akkor az alapító tagszervezetek közösen meghatároztak,
és most ennek a
szervezetnek a lapjában születik ez az
írás.
Itt búcsúzik el tõle köszönettel és
hálával teli szívvel a
mai napig mûködõ,
– ma már – Fejlesztõ Gondozó Központként mûködõ
intézmény egykori és jelenlegi vezetése és munkatársi közössége, az
érintett szülõk és gyermekeik, akik mind a mai napig biztonságban tölthetik mindennapjaikat.
Valamint itt búcsúzik Tõle az ÉTA Országos Szövetség korábbi és jelenlegi vezetése-elnöksége, tagszervezetei, és ügyvezetésének munkatársai nevében:
Papp Ágnes
Mindent köszönünk, csókolom Zsuzsa Néni!!
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Helyzetjelentés Balatonmáriafürdőről,
a Regens Wagner Otthonból
Problémamegoldásban sincs hiány. Néhány napig játékfecskendõvel alszik egyik lakónk, mert úgy
érzi, az megvédi a bajtól.

Március – „Mikor lesz vége?”
Lakóink nem járnak ki a településre, nem kirándulnak, nem találkoznak ismerõseikkel, barátaikkal,
családtagjakkal, nem járnak vásárolni a helyi boltokba. A tavaszi ruha- és cipõvásárlások is szinte fölöslegessé váltak. „Minek, mire kimehetünk, már nyár lesz.”. Kiderült, nincs is szükségünk annyi
mindenre. Az elsõ napokban, hetekben gyakran kérdezgették: „Mikor lesz vége?”, „Mikor lehet kijárni?”, vagy mondták: „Már unom ezt
a vírust!”, „Elegem van a kézmosásosból!”.
Van, aki reggelre levelet hagyott
az ajtómban: „Kedves Kati, Kedves
Pali! (a munkaszervezõnek is szól
a szabadság miatt). „Én utazom
húsvétra haza, anyuhoz.”, aláírás.
Egy hét múlva, mert közben megértette, hogy ez csak késõbb lesz:
„Kedves Kati, Kedves Pali! Szóljatok nekem, ha lehet már utazni!”,
aláírás. A következõ héten: „Kedves Kati, Pali! Testvérem születésnapján, júliusban utazom haza.”,
aláírás.

4

Április – Karanténnyuszi
és bambuszültetvény
Ritkulnak a kérdések, senki nem
panaszkodik, hogy nem mehet haza, még az sem, aki addig minden
hétvégéjét otthon töltötte. Egyre
csendesebb, nyugodtabb és békésebb a lakóközösség. Érzik a helyzet súlyát, komolyságát és nagyon
fegyelmezettek, kézmosásban, szabályok betartásában. Már nem kérdezik, mikor lesz vége. Szerencsénk van a nagy parkkal, a Balaton közelségével, soha nem volt
ilyen szép a veteményesünk. Locsolják, gondozzák, kerékpároznak, nordic walkingoznak, elõtérbe
kerülnek a szabadtéri játékok és elfoglaltságok. Táncolnak, a tavaly
tanult táncokat nem akarják elfelejteni. Szerencsére ezt lehet a szabadban is, egyéniben, egymástól
távolabb. Megtanulták, hogy másfél-két méter az annyi, ha mindketten kinyújtjuk a karunkat.
Közben egy hete igyekeznek a
távolból szórakoztatni Krisztinát,
aki egy halaszthatatlan orvosi kont-

roll miatt, hazatérte után, a biztonság kedvéért elkülönítetten tölt két
hetet. „Hiányzol!”, üzenik neki ablakon keresztül, a betonra felvitt
krétarajzokkal varázsolnak neki
húsvéti hangulatot, hogy ne érezze
magát egyedül. „Lázas voltam!”, kiáltja Krisztina egyik nap a teraszról.
Összefut a dolgozói csapat, bár az
õt ellátó kollégától tudjuk, hogy
láztalan, minden nap mérik, mégis
aggódva hívjuk gondozóját telefonon. Megnyugtat, 36,2 volt ma is.
Ablakon keresztül megkérdezzük
Krisztinát, mit érez, miért mondja,
hogy lázas volt. Azt válaszolja,
„csak úgy gondoltam”. István mérte, azt mondta „soha rosszabb ne
legyen.” Megnyugszunk, megnyugtatjuk, minden rendben van.
Húsvétra egy mesztegnyõi kézmûvestõl gyönyörû mézeskalács
nyuszik érkeztek ajándékba a lakóknak. Néhány napig az iroda ablakán keresztül lehetett csak gyönyörködni bennük, míg végül átvehették õket.
Dolgozunk, dolgoznak. Igaz kicsit másképp. Három hónapig
nincs megbízásunk a gyártól, ami
eddig a munka jó részét adta. Akiknél ez kiesést eredményez, kollégáim kitalálják a „fából vaskarikát”.
Sok kertben van bambusz, ingyen
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után a nappali intézmény keretében
kapott feladatokat távolból végzik
munkatársunk irányításával. Van napi torna piktogramokról, egyeseknél a szülõ is velük tornázik, közösen vezetik egy táblázatban, hogy
milyen háztartási munkában vesznek részt otthon. Segítséget kapnak
ahhoz, hogy távolból is tudják tartani a kapcsolatot a barátaikkal. Fejlesztõpedagógia feladatokat is juttatunk el, amit a munkatársunkkal átbeszélnek. Örülnek a lehetõségnek,
a távolból nyújtott törõdésnek és értékelik az összetartozást. „Hallom,
ahogy késõ délutánig beszélget a
csoportban levõ barátnõivel, nevetgélnek, zenét hallgatnak közösen” –
mondja az egyik szülõ. „Olyan jó,
hogy vannak barátai!”.
Vajna-Vormair Katalin,
intézményvezetõ
kapjuk, abból ágyásszegélyt készítenek. Hántolni kell, feldarabolni,
kötözni.
*
Korábbi füzesünket felássák, gyökértelenítik a talajt. Bambuszültetvény lesz. A kerámia mûhely dolgozik tovább, a szövõmûhely készíti a
szõnyegeket. És hogy hol adjuk el?
Facebook oldalt indítottunk: Regens Wagner fejlesztõ foglalkoztatás néven. Reménykedünk abban,
hogy minél többen rátalálnak a termékeinkre, megrendelik õket, és mi
postázzuk nekik utánvéttel.
A vendégházban a takarítók soha
ilyen aprólékosan nem készülnek
fel a szezonra. Zajlik a tavaszi nagytakarítás, itt-ott kisebb felújítás folyik, javítások, bõven van feladat.

Május – Barátok a távolból
A szemben levõ Retro Diszkó is
zárva tart, de tulajdonosa már rendezgeti a teraszon a pálmákat és õ
is alig várja, hogy nyithasson. Megbeszéljük, hogy ha elmúlik a veszély, a szezonnyitó buliját nekünk
rendezi.
Mindezekrõl a nappali intézmény fiataljai csak telefonon, messengeren vagy skype-on értesülnek. Délelõtt otthon dolgoznak, dél-

Az újság megjelenését az Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatta.

5

2020_junius_A_4_nyomda:2020_junius_A_4_attordelt.qxd

2020.06.08.

9:28

Oldal 6

ÉTA– HÍREK

ESEMÉNYEK

Tavaszi hónapok a Szimbiózis Alapítványnál

Az elmúlt pár hét és az ellõttünk álló idõszak, a korona vírussal kapcsolatos intézkedések hatalmas kihívást
jelentenek az alapítványunk, a társadalmi vállalkozásunk fenntarthatóságának életében. A Szimbiózis Alapítvány jelentõs erõfeszítéseket tesz az öt bentlakásos
intézménye és a további szociális ellátórendszere mûködtetésének fenntartására.
Mind e közben beköszöntött a tavasz! A megújulás
ideje, amikor a farmon teendõk sokasága igényli a
megoldást. Állatállományunk gyarapodása, vetés,
egyéb gazdaság körüli tevékenységek, aminek az elvégzése nem maradhat el. Az értékesítési lehetõségek
beszûkülésével, a kollégák egyéb kötelezettségébõl
adódó csökkenõ munkaerõvel, a bentlakásos intézményekhez kapcsolódó kötelezettségek ellátásával úgy
érzem, sikerült eredményesen, pozitívan szembe néznünk! Összefogások, együttmûködések, új piaci helyzetek alakultak ki. Saját helyzetünkbõl, tapasztalatunkból, illetve bejövõ kérések, kérdések kapcsán merült
fel bennünk, hogy nagy szükség van szakszerû segítségre és tanácsadásra.
A fogyatékos személyek, az oktatási és szociális intézmények (nappali ellátás) mûködtetésének felfüggesztésével, otthonaikban rekedtek, mely jelentõs
terhet rótt családtagjaikra. Továbbá sok egyedülálló
és idõs szülõ van térségünkben, akik fogyatékos
gyermeket nevelnek, így õk még veszélyeztetettebbé
váltak a járvány ideje alatt. A leggyakrabban felmerülõ problémák a bevásárlás, gyógyszerbeszerzés, felügyelet biztosítása és egészségügyi szolgáltatások
szervezése. Elindítottuk az Infovonalunkat, ahol
ezekre a helyzetekre igyekszünk választ adni, és segítséget nyújtani!
Az információ eljuttatásában a támogatott minket a
média. A sajtó következõ képviselõi által készített interjúkkal és megjelenésekkel: TV2, RTL KLUB, Csillagpont és Európa rádió, Minap, BOON, Miskolc város
önkormányzata, Miskolc TV.
Szociális étkeztetésünk keretében mindig is nagy
figyelmet fordítottunk idõsebb és rászorult személyek támogatására, nemcsak ebéddel, hanem odafi6

gyeléssel, törõdéssel, pár jó szóval. A védelmükben
természetesen a higiéniára és az elõírásokra lehetõ
legnagyobb odafigyeléssel végezzük az ételek készítését és szállítását. Megrendelõinket saját készítésû
szájmaszkokkal ajándékoztuk meg, hogy vigyázzanak magukra.
Sok minden vár még ránk, remélem ilyen pozitívan
és eredményesen sikerül megbirkóznunk minden
helyzettel!
Jakubinyi László
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Stroke Túlélő Klub interneten

Egyénileg és kollektíven is egy új
és kihívásokkal teli helyzet elé állított bennünket a koronavírus és
a hozzá kapcsolódó korlátozó intézkedések. Mi, a Strokeinfó Alapítványnál igyekeztünk kreatív
ötletekkel alkalmazkodni, és továbbra is a megszokott színvonalon mûködtetni alapítványunkat.
Mind a közel 3300 tagot számláló
Strokeinfó Alapítvány stroke-os
hõsei és szeretteik zárt Facebook
csoportunkban, mind a Strokeinfó
Alapítvány nyilvános Facebook
oldalán igyekeztünk hasznos tartalmakat megosztani, és online
térben folytatni munkánkat. Az átállás fennakadások nélkül zajlott
le, mivel szerencsére a korábbiakban sikerült tapasztalatokat gyûjtenünk és gyakorlatot szereznünk
a távmunka és home office mûködésérõl.
A Stroke Túlélõ Klub, – amit péntekenként szoktunk tartani pesterzsébeti irodánkban, célja egy olyan
közösség megteremtése, ahol a
stroke túlélõk fejleszthetik magukat, megoszthatják tapasztalataikat,
– most élõ videók, bejelentkezések
formájában zajlott, aminek köszönhetõen azok is bepillantást nyerhettek a klub mûködésébe, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak
részt venni ezeken a rendezvényeken.
Salamon Laura, Lola, önismereti tanácsadó, – aki rendszeres
vendége a klub életének – többek
között az önszeretet és a pozitív
megerõsítések rutinszerû beépítésének fontosságáról beszélt, és
meditációs technikákat is megismertetett a nézõkkel. A meditációnak kiemelten fontos szerepe van
ebben a helyzetben, hiszen csökkenti a szorongást, és növeli a
mentális, lelki jóllétet. Ezért Lolával együttmûködve megalkottunk

egy Strokeinfós csomagot, ami
egy letölthetõ tájékoztató füzet
formájában tippeket, tanácsokat
ad a meditáció gyakorlására, ezzel
is segítséget nyújtva sorstársainknak.
Viola Erzsébet, zeneterapeuta is
többször tartott nagy sikerû élõ videó bejelentkezéseket. A csoporttagoktól pedig nagyon sok pozitív
visszajelzést kaptunk, hogy menynyire hasznosnak találták és sokat
segített nekik a zenés torna, átmozgatás.
Szintén nagy sikere volt két
sportember sorstársunk – Süveges
Fanni és Pásztor Zsolt – ingyenes
online tornáinak is, amivel hetente
jelentkeztek és még jelentkeznek
most is. Hálásak vagyunk önzetlen
munkájukért! Több csoporttagunk
pedig videókat töltött fel arról, mi-

vel telnek napjai a korlátozások
idején, tippeket, motivációt nyújtva
ezzel sorstársainak.
Mi úgy gondoljuk és érezzük,
hogy összességében jól átvészeltük
ezt a megterhelõ idõszakot és jelenleg bizakodunk abban, hogy hamarosan újra visszaáll minden a régi
kerékvágásba. Egyelõre úgy készülünk, hogy augusztus végén megtarthatjuk szokásos 5 napos rekreációs Mártoni-táborunkat Szigetszentmártonban. Továbbá az õszre
halasztott programjainkra készülünk jelenleg, mint például a
Vivicitta gyaloglás, a Stroke-világnapja alkalmából tervezett egészségnap, flashmobok, piknik és természetesen szeretnénk újra elindítani a Stroke Túlélõ Klubokat is.
Sarkadi Gabriella
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„Nem is mi vagyunk bezárva...”
Fecskepalota a karantén idején
Mottó:
Gazsi ül a sitten. Odaszól unatkozó zárkatársának:
„Te haver, filozofáljunk!”
„Jól van, de hogyan?”
„Hát mondjuk azt, hogy nem is mi vagyunk bezárva, hanem az ajtó…”
A Vértesben megbújó Fecskepalota jelenleg üres,
március elején bezártuk az ablakait, ajtaját, a személyzet hazament.
Pedig nagyszerûen indult a 2020-as év! Február végére az éves mûködési költségek 60%-ára foglalásunk volt! A Covid-19 vírus terjedése kapcsán elrendelt kijárási korlátozások hatására azonban március
elejétõl június végéig minden vendégcsoportunk
kénytelen volt lemondani a foglalását. Folyamatosan
utaljuk vissza az elkülönítve kezelt foglalási elõlegek
teljes összegét, mert nem akarjuk a vendégekre hárítani a bennünket ért veszteséget. Azonnal új Cash
Flow tervet késztettünk, amelyet havonta frissítek. A
cél, hogy év végén még nulla forint bevétel mellett is
legyen annyi pénzünk, hogy a 2021-es évet elindíthassuk. Annak érdekében, hogy ezt elérjük, minimumra csökkentettük a dolgozói létszámot, és jelentõsen csökkentettük a béreket. Mindenki értette és
támogatta ezt a döntést, ki-ki kereset-kiegészítés
után nézett.
A július–augusztusi csoportok még reménykednek,
s velük mi is! Ha megvalósulhat, ez javíthatja az éves
egyenlegünket.
Mit csinál a vezetõ ilyenkor?
Éppen otthonról dolgoztam március 23-án, hétfõn
délelõtt, amikor bepottyant e-mail az érdi nagycsaládos listáról, amelynek tagjai vagyunk családommal.
„Gyerekek, a vírus miatt elment a martonvásári patika takarítója, a 65 éves Erzsike. Nagy gondban vannak! Nem tudna valaki besegíteni nekik?” Elgondolkodtam: én Érden élek, Martonvásár autópályán 15
perc. Takarítani tudok, most idõm is van, a kereset is
jól jönne… Felhívtam a patikát, a 75 éves tulajdonos
hölgy vette fel, bemutatkoztam… „És maga elvállalná, hogy beáll Erzsike helyébe és takarít és
kézbesít…?” – „Igen, elvállalnám!” Délután átmentem
bemutatkozni, megbeszéltük a részleteket és március
24-óta „patika-mindenesként” dolgozom, reggel fél
héttõl kettõig. Helyrebillent az anyagi mínusz. No és
az erkölcsi, presztízs, azzal mi lett? Egy hét után kaptam idei legnagyobb dicséretemet a tulajdonos hölgytõl: „Péter, maga nõket megszégyenítõ minõségben végzi a munkáját, olyan itt a tisztaság!”
Tehát, ha bárki megkérdezi, hogy vagy Péter, a válaszom: „A körülményekhez képest nagyon jól!”
Kedves Olvasók, Kollégák!
Tudtátok-e, hogy a mosogatás és minden monoton
munka meditatív hatású? Mert rutinból végezheti az
ember, és közben szabadon gondolkozhat. Én többek között azon kezdtem el töprengeni, hogy merre
8

vezet a Fecskepalota útja-jövõje a karantén után? S hogy
mi ebben az én szerepem MOST
(61 évesen….). Hisz öt gyermekem közül kettõnél
már unoka született, Bernadett és Fülöp! Egy évesek
lettek, és úgy hallottam, hogy az unokák számára a
nagypapa megkérdõjelezhetetlen tekintély és igazodási pont! Ez számomra óriási felelõsség és lehetõség
is egyben, amelynek most van itt az ideje!
A mosogatások során egyértelmûvé vált számomra,
hogy a Fecskepalota mûködtetését, a program szerkezetét úgy kell átalakítanom, hogy fiatalokat vonhassak be. Nem maradhat „rám szabott projekt”! Szívesen megosztom majd Veletek e folyamat lépéseit
és tanulságait.
Emellett minden tisztára mosott edény inspirál is!
Elindítottam egy új projektet, amely a bentlakásos
intézményekben, lakóotthonokban, támogatott lakhatásban élõ értelmi sérült emberek életminõségében nyit új lehetõségeket. Internetes csatornákon juttatunk el hozzájuk egészségmegõrzõ és készségfejlesztõ tartalmakat, mert országszerte egyre kevesebb
ezeken a helyeken a szakember: gyógypedagógus,
gyógytornász, mozgástréner, kulturális-lelki-szabadidõs tartalmakat nekik nyújtó személy. Már tavaly
leraktuk e projekt szakmai alapjait, tájékoztatva az
ÉTA vezetõségét is, elnyerve egyetértésüket. Most
május 5-én beadtuk ezt az NFSZK pályázatára a „Fitten határok nélkül – egészségmegõrzõ és készségfejlesztõ program tartós bentlakásban élõ értelmi sérültek számára” címmel.
Víziónk, hogy létrejön, és országosan elérhetõvé válik az értelmi sérült emberek számára a WHO definíciója szerinti testi-lelki-szociális egészséget egységben
megõrzõ és megújító, a készségeiket holisztikus szemlélettel komplexen fejlesztõ, valós idõben, interaktív
módon, de távolról nyújtott foglalkozások rendszere,
az internetes technológiák használatával.
Mindeközben a martonvásári patikában, március
24-e óta naponta többször végig törlöm a „tárát”
(gyógyszerkiadó pult), elmosogatom a kenõcskeverõ
edényeket a „patendulákat”, lecsepegtetve szárítom a
„pisztillusokat” és „spatulákat”, fertõtlenítõ oldattal
mosom fel az officinát (a gyógyszertárak eladó terei).
Dolgozom, megbecsülnek. S közben újra pozícionálom a Fecskepalota szolgáltatásait és „sosem-volt új
projektet” tervezek.
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ÉTA– HÍREK
Orbán Péter

Játszom
Azt játszom, hogy jó vagyok.
Nem „úgy teszek mintha”,
hanem megfogom a söprût,
a mosogató rongyot, a WC kefét,
S mind ehhez jó kedvet erõltetek magamra!
Elõször erõltetni kell.
Aztán ahogy látom a tisztuló csempét,
konyhapultot, jó érzés tölt el.
Mosolyogni kezdek,
és a felmosott padló visszamosolyog rám.
Eszembe jutnak gyermekkoromból anyukám szavai:
„Petikém, mérgesen dörzsöld, mintha haragudnál rá!”
„Meglátod, fellélegzik az a polc, ha rendet raksz rajta!”
Hallom a hangját. Elõttem az arca, mosolyog rám,
visszamosolygok, – mosoly ül az arcomon.

…És igen, én is várom a karantén teljes feloldását
és a mielõbbi találkozásokat Bernivel és Fülöppel…
Eldöntöttem: „nem én vagyok bezárva, hanem az
ajtó”!
Utószó.
Persze, ez a nem szokványos takarítói állás és vállalás legbelül mélyen hat rám. Húsvét vasárnap reggelén, talán kapaszkodókat is keresve, versírásban
igyekeztem a magam számára jobban érthetõvé tenni a helyzetemet.

„Ej de jó kedved van!” hallom oldalról.
Oda pillanatok és édesanyám mosolyát küldöm tovább.
Húsvét van!
Oltárnál-asztalnál találkozunk!
Itt vannak, akiket szeretek,
s akiket máig szerethetek.
Élõk, holtak, s Aki feltámadott!
ÉLET van, ünneplünk!
Játszom.
Játszunk és kacagunk – élünk!
Õ mosolyog.
Szeret bennünket,
FELTÁMADOTT!
(OP 2020.04.12)
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KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A JÁRVÁNY IDEJÉN

Tapasztalat-megosztó kérdőív kiértékelése
a COVID 19 járvány időszakában kialakult rendkívüli helyzetről
59 tagszervezettõl 27 kérdõív érkezett vissza kitöltve határidõre. Az összefoglaló a kérdõívekben szereplõ válaszok kivonata.
A tagszervezetek ellátási formáiknak megfelelõen az
EMMI rendelet alapján végzik munkájukat, mely különleges erõfeszítést kíván a civil szervezet esetén
mind a fenntartótól, mind a dolgozóktól, az ellátottak
és környezetük részérõl.
Elsõdleges hiány és probléma a fennálló járványügyi
helyzetben a védõfelszerelések teljes hiánya. (szájmaszk, fertõtlenítõ szerek, tisztítószerek).
A folyamatos és már mûködõ érdekképviselet fontosságát emelték ki tagszervezeteink, egyedül hagyva
érzik magukat ebben a helyzetben a város és az ország
vezetése részérõl. Igénylik a rendszeres kapcsolattartást döntéshozóikkal és a tagszervezetek vezetõi egymással.
Számítástechnikai eszközök hiánya, illetve nem
megfelelõ állapota nehezíti az amúgy sem egyszerû
speciális oktatást.
A tagszervezeti találkozók fontossága elõtérbe került, a jó gyakorlatok és tapasztalatok megosztásra
online fórum kialakítását szorgalmazzák szervezeteink
vezetõi.
Idõszerûnek látszik egy olyan Fogyatékosággal Élõk
Kríziskezelõ Központjának kialakítása, ahol 0–24 órában a témakör különbözõ szakembergárdája tudja segíteni az ellátottakat és családjaikat. Ez hasznosnak bizonyulna a járványhelyzet lecsengése után is.
Az ÉTA Országos Szövetség krízisalap támogatására
is nagy igény mutatkozik a szervezetek fennmaradásának érdekében.
Tagszervezeteink lehetõségeikhez mérten önkéntesek támogatását keresi bevásárlás, gyógyszerbeszerzés
és mentális támogatás terén.
A szakemberek rekreációja a megfeszített és korlátozott munkakörülmények miatt felértékelõdött, és virtuális megoldást próbálunk találni erre a jövõben.

Összefoglaló II. rész
a kérdőív 3-4. kérdéseire adott válaszokból:
Tagszervezetek visszajelzésében többször megjelent, hogy a szülõk számára eljuttatható szabadidõs
otthoni elfoglaltság-ötleteket szívesen vennének.
Például, ha mûködne online szülõklub. Tagszervezetek FB-on közreadnák azokat az információkat,
hogy hogyan tudnak könnyebben hozzájutni szolgáltatásokhoz. Nagy segítség lenne, ha a fogyatékos
embereknek, illetve a gondozójuknak lenne arra lehetõségük, hogy a házhozszállítást egy külön idõpontban rendelhessék meg, amikor más nem tud
hozzáférni.
Nagy segítséget jelentene a járvány elmultával a Búzavirág Alapítvány nyaraltatási felajánlása. Ugyanis
van egy szálláshelyük, ami idén foglalható az Erzsé10

bet-programban. Hétfõvel kezdõdõ turnusokban
tudják a teljes ellátást adni és még kézmûves programokat is tesznek mellé. A szolgáltatás minden elemét
(szállás, étkezés, kézmûvesség) fogyatékos személyek foglalkoztatásával biztosítják, és most nagyon
sújtja õket a járvány miatti leállás. Nagy segítséget jelentene nekik, ha a tagszervezetek õket választanának. Mivel a vírus-idõszak vége beláthatatlan, az
Üdülési Alapítvány pedig – egyelõre – hajthatatlan
abban, hogy csak idén lehet felhasználni, ezért az
alapítvány arra tesz javaslatot a tagszervezeteknek,
hogyha a Búzavirág Táborba foglalnak és a vírus miatt mégse tudnak menni, akkor a lefoglalt napokat
jövõre leüdülhetik.
Az Esõemberekért Alapítvány otthon végezhetõ feladatokat nyújt különbözõ szintekre, a mappás feladatokat összegyûjti és elküldik. Az Esztergomi Montágh
Imre EGYMI, Ált. Iskola megosztható digitális oktatási
tanulást segítõ anyagokat ajánl fel, jó gyakorlatok átadását, melyet intézményük hatékonynak ítél a digitális munkarend megvalósítása során.
Vésztõi Sérült Gyerekért Egyesület ötleteket, javaslatokat vár arra vonatkozóan, hogy a lakóotthon mûködése hogyan legyen biztonságos? Egyenlõ esélyekért! Alapítvány viszont a gyakorlati tapasztalataikat
adnák át.
Vannak tagszervezetek, akik a dolgozói létszám átmeneti csökkenése miatt nem tudnak segítséget felajánlani. Kis szervezetként kapacitásuk alacsony. Veszélyeztetett korú munkavállalóik mûszakjait a fiatalabbak vették át.
Patrónus Egyesület várja a jelentkezését azoknak,
akiknek valamire szüksége van!
Vésztõn a Konyha mûködik, folyamatosan meleg
étel biztosítását tudják vállalni.
Az AOSZ InfoPont Iroda változatlanul, folyamatosan
szükség esetén segítséget tud nyújtani a rászorulóknak. Egyenlõ esélyekért! Alapítvány honlapján folyamatosan tájékoztat a hírek menüpontban, ahova feltöltik a saját gyakorlatukat.
Szívesen részt vesznek bármilyen online egyeztetésen a felmerülõ kérdésekkel kapcsolatban. Reagálnak
a megkeresésekre.
Szimbiózis infovonalán szívesen megosztja tapasztalatait, hasonlóan több más tagszervezethez.
Szülõk Fóruma Egyesület a korai fejlesztésben
videotréninget folytatunk, ami azt jelenti, hogy az édesanyák gyermekük mozgásfejlõdésérõl rövid kis videókat készítenek, amelyet elemeznek és válaszként további fejlesztési ötleteket küldenek nekik. Néhány órában szívesen felajánlanak fejlesztést, amennyiben
igény van rá. Halmozottan sérült iskolásaink számára
videó üzeneteket küldünk, rövid feladatokról, énekekrõl, amiket naponta hallanak fejlesztõ iskolánkban.
Fejlesztõ iskolás gyermekek számára, szívesen küldünk napi fejlesztõ feladatokat, ha emailben jelentkeznek a szülõk.
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A Rett-szindrómások Alapítványa elindította a
szeRETek Tanulni programukat, ami heti órarend
szerint biztosít online fejlesztõ foglalkozásokat a családoknak. Emellett szintén online szabadidõs és
sport-programokat szerveznek, valamint egyéni tanácsadást adnak, fejlesztéseket, lelkisegély-támaszt.
Folyamatosan kommunikálnak a tagokkal a FB-csoportban, email-en. Lelki támogatás a FB-on nagyon
fontos, mert látható, hogy a szülõk elkeseredettek,
mi lesz, ha õket és gyermeküket is érinteni fogja a
járvány.

Az összes beérkezett igény és felajánlás is azt mutatja, hogy fejlõdnünk kell digitálisan, sokkal gyorsabban,
mint ahogy azt terveztük.
Újítani és bõvíteni kell honlapunkat, online képzésekkel kell megtöltenünk weboldalainkat szülõkhöz és
szakemberekhez szólva egyaránt.
Programjainkra nagyobb szükség mutatkozik, mint
valaha, és ki kell dolgoznunk azt a rendszert, hogyan
tesszük online elérhetõvé az eddig személes találkozásokra épülõ programjainkat.
Készítette: Andula Zsuzsanna és B. Fülöp Katalin

Párnahuzatból szájmaszkok
A Danubius Hotelstől selejttextíliák adománya érkezett szövetségünknek
A járványhelyzet márciustól megállította és átszervezte
az életet minden tagszervezetünknél. Több helyen az
országban szájmaszkok gyártását indították el a meglévõ textíliáik felhasználásával. De a készlet 1-2 hét alatt
kifogyott. Megkeresték szövetségünket, hogy próbáljon meg adomány-ruhanemût szerezni számukra.
Papp Ágnes, elnök asszony felvette a kapcsolatot Sebõk Zoltánnal, a Danubius Hotels Group beszerzési fõmunkatársával, aki néhány nap múltával jelezte, hogy
rendelkezésünkre bocsát négy budapesti szálloda, a
Danubius Hotel Hungaria, Hilton Budapest, Danubius
Hotel Helia, Radisson BLU Béke Hotel 272 db lepedõt,
364 db paplanhuzatot, 68 db francia lepedõt, 490 db
párnahuzatot.
Elnök asszony a szövetség irodaházába szállíttatta a
fél szobányi hatalmas zsákos kiszerelésû adomány-textíliákat. Még azon és az azt követõ héten szét tudtuk
osztani azok között a tagszervezeteink között, akik tovább tudták adni, vagy saját maguk hasznosították a leselejtezett anyagokat. Mindannyian nagyon örültek a
támogatásnak!
Gál Judittól, a Danubius Hotels marketing és kommunikációs igazgatójától érdeklõdtem:

–Mi lett volna a sorsa a leselejtezett lepedõknek, ágynemû huzatoknak?
– A leselejtezett ágynemûket rendszeresen felajánljuk
különbözõ szervezetek részére.
– A világjárvány miatt visszaesett forgalmuk következtében a textíliák elhasználódása is lelassul. Várható
azért még ilyen típusú adomány a tagszervezeteink
számára? Vagyis ez megismételhetõ?
– Általában kéthavonta selejtezzük a textíliákat,
azonban átmenetileg egyik magyarországi szállodánk sem fogad vendégeket (április közepén –
szerk.), ezért a textíliák sem használódnak. A meglévõ készleteinket átnézve jelenleg nem tudunk rendszeres felajánlást tenni az önök részére, azonban a
legközelebbi selejtezés esetén is gondolni fogunk
szövetségükre.
bfk

– Mennyi idõbe telt megszervezni az adománycsomagok összegyûjtését a budapesti szállodákból?
– Két fõ három napon keresztül napi négy órában dolgozott az adománycsomag kiválogatásán és összeállításán.
– Más civil szervezetek is kérték az önök segítségét?
– A koronavírus járvány magyarországi terjedése óta az
ÉTA Országos Szövetséggel történõ együttmûködésünk mellett a Baptista Szeretetszolgálat közvetítésével
március 31. óta napi 40 adag melegétellel segítünk idõs
és beteg rászoruló embertársainknak, továbbá 7000
darab zuhanysapkát ajánlottunk fel budapesti kórházak számára, amely segítség a cseppfertõzéssel terjedõ
vírusok elleni védelemben.
– Nem helyes pénzre lefordítani az adomány értékét, mégis hozzávetõleg, újonnan mekkora ezeknek az értéke?
– A felsorolt tételek eredeti nettó összértéke mintegy
4,5 millió forint, két hónap elteltével a selejtezéskor 0 Ft.
11
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KORONAVÍRUS KÉPREGÉNY RÉSZLET

Képregény-forrás az eredetihez: Lucka Cangárová, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci.
Letölthetõ: https://www.socia.sk/vydane_publikacie-3/
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Járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos munkajogi kérdések
Mindhárom esetben kötelezõ szabályok:

Dr. Limbach Viktória

Megjelent a Kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm.
rendelete, a veszélyhelyzet során a személy- és
vagyonegyesítõ szervezetek mûködésére vonatkozó eltérõ rendelkezésekrõl
A rendelet, egyszerûen összegezve három alternatív
megoldást kínál azoknak a szervezeteknek, ahol több
tagnak kell idõrõl idõre együttmûködnie, ugyanakkor
saját alapító okiratuk egy taggyûlés, közgyûlés összehívásakor, megtartásakor, nem tartja tiszteletben a jelenleg kötelezõ távolság-tartási szabályokat.
Az elsõ lehetõség, hogy a döntéshozó szerv ülése a
tag elektronikus hírközlõ eszköz igénybevételével történõ részvételével tartható meg, ennek eljárási,
és technikai szabályait, az ügyvezetõ állapítja meg, és
közli a tagokkal.
A második lehetõség, hogy ha a törvény az adott
szervezeti formára az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki, akkor az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet a közgyûlés,
vagy taggyûlés megtartására, függetlenül attól, hogy a
szervezet alapító okirata ezt megengedi-e, vagy sem.
Ebben az esetben, a tagok írásban dönthetnek, akár
papír alapon is, postázva a döntésüket.
Harmadik lehetõség, az ügyvezetõ dönthet, 10 fõ
tagot meghaladó taglétszám esetében.
A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról,
az adózott eredmény felhasználásáról és a döntéshozó
szerv hatáskörbe tartozó, azonban a jogi személy törvényes mûködésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt
kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerû és felelõs gazdálkodás körében felmerülõ halaszthatatlan ügyekben a jogi személy ügyvezetése határoz.
Az ügyvezetõ a döntéseiért felel a társasággal
szemben, és a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntését a veszélyhelyzet megszûnését követõ legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tûzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon
kívül helyezi, az nem érinti az azt megelõzõen keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

A jogi személy felügyelõbizottsága tagjának és a jogi
személy állandó könyvvizsgálójának tájékoztatására,
és a döntéshozó szerv ülésén való részvételére a tagokkal azonos módon kerül sor.
A jogi személy szervei az írásbeli jognyilatkozatokat
– ideértve a döntéshozó szerv mûködésével összefüggõ
okiratokat is – minõsített vagy minõsített tanúsítványon
alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy
elektronikus bélyegzõvel, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással
való hitelesítéssel aláírva, a tag elektronikus levelezési
címére (e-mail) is megküldhetik.
A tagok a jogi személlyel kapcsolatos jognyilatkozataikat elektronikus üzenetben (e-mail) is közölhetik a
jogi személlyel. Ha a tag jogi személy, a jognyilatkozatát minõsített vagy minõsített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel kell aláírni. A
természetes személy tag a jognyilatkozata elektronikus aláírására nem köteles, azonban a jognyilatkozatnak a tag azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmaznia kell.
dr. Limbach Viktória ügyvéd
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APROPÓ

Mozdulj, lazulj, gyógyulj!

Tavaly a Summa Vitae Alapítvány új szolgáltatással bõvült Piliscsabán. A lakóotthonban a gyógytorna és masszázs mellett egy fizikoterápiás rendelõt alakítottak ki. Megnyílt novemberben – bezárt (Covid-19-járvány idejére) márciusban…
20 évvel ezelõtt egy mézeskalács mûhelynek volt színtere a mai rendelõ helyisége, késõbb pedig a lakóotthonon belüli foglalkoztatásra alakították át. 2018 szeptemberéig a kerámia mûhely mûködött itt, majd a megszûnése után kezdõdtek az átalakítási munkák.
Az eltelt hónapok beigazolták, hogy a gyógytorna
és masszázs mellett van kereslet a fizikoterápiás szolgáltatásra is. Az alapítvány fennállása óta mindig
hangsúlyt fektetett lakóik testi-lelki egészségének
fenntartására. Ebben természetesen fontos szerep jut
a mozgásnak is. Napjainkra még fontosabbá vált a
szakszerû segítséggel végzett rendszeres, hatékony,
mozgásos tevékenység. Erre a célra elõször egy tor-
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naszobát és masszázs
helyiséget, legutóbb a fizikoterápiás egységet hozták létre.
A rekreációs részleg nemcsak az Alapítvány lakóinak
áll rendelkezésére, hanem a környéken lakóknak és
természetesen az üdülõ rész vendégei is igénybe vehetik a különbözõ szolgáltatásokat. A programok alkalmasak a napi munka által okozott fáradtság, feszültség
feloldására, a testi-lelki teljesítõképesség helyreállítására, fokozására, valamint különbözõ sportsérülések kezelésére, rehabilitálására.
Az Alapítványnál a komplex rehabilitáció érdekében
két szakképzett gyógytornász – Csizmadia Orsolya és
Hannus- Kauzál Krisztina – tart egyéni és csoportos
tornaórákat. Ezeket kiegészítve különbözõ fizikoterápiás kezeléseket is igényelhet az ide látogató.
A járványhelyzet elmúltával bizonyára így lesz!
– bfülöp –
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SIKERTÖRTÉNET

Egy nagycsalád, ahová jó tartozni
Beszélgetés a Summa Vitae Alapítvány intézményvezetőjével

Generációváltás történt a Summa Vitae Alapítványnál. Egy éve Antal Eszter, az alapítvány ügyvezetõje kinevezte intézményvezetõnek a 27
éves Hajzer Fannit, aki azóta töretlen lelkesedéssel irányítja a lakóotthont. Ellátogattam Piliscsabára Fannihoz egy kis ismerkedésre még februárban.
– Hogy kerültél az Alapítványhoz?
– A Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Karán
végeztem, mint ápoló. Az iskola elvégzése után és már
mellette is Pesten dolgoztam ápolónõként. Mindig két
munkahelyem volt, Piliscsabán a Református Egyház
házi segítségnyújtó szolgálatánál, és a Szent István kórház krónikus belgyógyászati osztályán. Egy idõ után
nagyon fárasztott a bejárás Pestre, ezért a lakóhelyemhez közelebb szerettem volna munkát találni. Ekkor
hallottam, hogy a Summa Vitae Alapítvány munkatársat keres. Ez számomra egy teljesen új terület volt, de
szinte azonnal megfogott a ház hangulata, és a lakók
is. Nem is hittem el az elején, hogy egy lakóotthon lehet ennyire szép. Eldöntöttem, itt szeretnék munkát
vállalni. Eleinte 4 órában dolgoztam a házi segítségnyújtás mellett, majd 6 órás lettem, végül pedig 2018
augusztusa óta teljes állásban vagyok itt. Intézményvezetõként 2019 január óta tevékenykedem.
– Milyen volt az ismerkedés a bentlakókkal?
– Az elején nagyon furcsa volt számomra, hogy nincsenek egészségügyi feladatok, nem kell például; katéterezni vagy infúziózni senkit, de még pelenkázni sem.
A dolgozók nagyon sokat segítettek nekem abban,
hogy megszokjam ezt a légkört, én is egyre jobban feltaláltam magam a lakók között. Úgy éreztem, a mai napig is így gondolom, hogy a Summa Vitae egy nagycsalád, ahová jó tartozni. Ez a család nagyon nyitott,
befogadó, a tagok mindig számíthatnak egymásra. Az
alapítványnál az a szokás, hogy az új segítõt mindig
egy régi tapasztalt dolgozó tanítja be, nekem Gabi volt

a „felelõsöm”. Rengeteget tanultam tõle, a mai napig
adok a véleményére. Mindig megmosolyogtat Mikóval,
az egyik lakóval, töltött elsõ önálló mûszakom. Az történt, hogy kivittem sétálni kerekesszékkel egy lejtõs utcára, majd mikor visszaértünk a házba – én fáradtan,
Mikó kipihenten – megkérdeztem, hogy miért nem sétál a saját lábán? Bokatörése volt, és még tartott a rehabilitációja, gyógytornászok foglalkoztak vele. Ekkor
gondoltam egy merészet, ráadtam egy cipõt, és kimentünk gyalog sétálni. Mikó a csapatmunkának köszönhetõen hamar visszanyerte erejét. Természetesen ez
vakmerõségnek tûnhetett néhány dolgozónak, azonban a kórházban, a házi segítségnyújtásban szerzett tapasztalataim alapján mertem ezt meglépni.
– Merész vállalkozás volt. Hasonlóan az intézményvezetéshez?
– Még tanulom ezt a feladatkört, mert nem ez a szakmám. Mindenki segít, fõleg Eszter az alapítvány ügyvezetõje, aki régen ezt a munkakört is ellátta. Soha
nem tanultam marketinget vagy különbözõ menedzselési feladatokat, teljesen tapasztalatlan vagyok ezen a
téren. Ám nagyon nyitott és érdeklõdõ, valamint könynyen tanuló, így ezek a feladatok is egyre biztosabban
mennek. Mégis leginkább a lakók között szeretek tartózkodni, foglalkozni velük. Ez számomra többet jelent
bármilyen papírmunkánál.
– A teljes napodat itt töltöd a lakóotthonban. Beszélhetünk-e a magánéletedrõl?
– Szeretnék még tanulni, terveim között szerepel a
gyógypedagógia és a pszichológia szak elvégzése is,
de szeretnék több lábon állni, így nem csak ezeken a
területeken gondolkozom. A szabadidõmben krimit,
történelmi könyveket szoktam olvasni, valamint nagyon szívesen járok moziba és színházba legjobb barátnõmmel, Borival.
– Jól érzed itt magad, jó döntést hoztál egy éve?
– Elgondolkodtam rajta többször is, hogy az én utam
miért vezetett ide. Beleszülettem egy ilyen miliõbe, hiszen apukám orvos, anyukám szociális területen dolgozik. Már gimnáziumban mentõztem, aztán több kórházban dolgoztam. A hétköznapokban sokszor eszembe jut a kórház, hiányoznak az ottani feladatok, az a
környezet. Ennek ellenére, úgy gondolom, jó helyen
vagyok itt. A végleges döntésem Gánton a Fecskepalotában született meg, nyaralni mentem el a lakókkal,
ahol õket is más környezetben láthattam. Úgy gondolom, ott csiszolódtunk össze teljesen, és ekkor lettem
„teljes tagja” ennek a családnak.
– Céljaid, vágyaid?
– Az egyetemet mindenképpen szeretném folytatni,
nagyon szeretek tanulni, mindig is szerettem. Nyilván
vannak rövidebb és hosszabb távú terveim a lakókkal,
például; kirándulások, fejlesztések. Lendületes vagyok,
s elszánt. Bizonyos dolgokban makacs és hajthatatlan.
Úgy gondolom, hogy most egy nagyon jó csapattal dolgozom. Remélem, ez a jövõben is így marad. A lelkesedésem kitart, és még hosszú évekig végezhetem itt a
munkám.
B. Fülöp Katalin
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ESEMÉNYEK

RÖVID HÍREK
●

Mindkét esetben az a határozott célunk, hogy ebben a nehezített élethelyzetben – amiben most a járvány következtében vagyunk – is legyen mód együtt
lenni, információkat kapni, megosztani, közösséget
alkotni egymással.

Szövetségünk nevében ezen a felületen is szeretnék
köszönetet mondani a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársainak, akik az elmúlt idõszakban
védõfelszerelésekkel – arcpajzsok és szájmaszkok –
segítették tagszervezeteink biztonságos mûködését.
Köszönet nekik ezért!
●

●

Tájékoztatom tagszervezeteinket és honlapunk más
látogatóit arról, hogy 2020. június 1-tõl két új
kommunikációs felületet nyitunk az ÉTA honlapján. (www.eta-szov.hu)
Az egyik lehetõséget ad arra, hogy piacképes termékeket gyártó tagszervezeteink munkáit megismerhesse és megvásárolhassa minden érdeklõdõ,
aki virtuálisan ellátogat hozzánk.
A másik egy olyan „beszélgetési” lehetõség a virtuális térben, melynek során tagszervezeteink, és honlapunk külsõ látogatói megoszthatják egymással
gondolataikat, nehézségeiket, örömeiket, melyek a
mindennapok során foglalkoztatják õket. A „beszélgetés” témáit illetõen „topic- ajánlatokat” tettünk a
könnyebb rendszerezés kedvéért, de természetesen
az „egyebek – topicban” más téma is elõkerülhet.

Örömmel tájékoztatom minden kedves olvasónkat,
hogy a nehezített körülmények ellenére sikeresen bonyolítottuk le – elektronikus úton – 2020-as évi közgyûlésünket.
Köszönhetõen elnökségünk, ellenõrzõ bizottságunk, valamint tagszervezeteink együttmûködõ
aktivitásának, a közgyûlés határozatképes volt.
(45 tagszervezeti képviselõ adott le érvényes szavazatot.)
A közgyûléssel kapcsolatos anyagok megtekinthetõk – elõzetes egyeztetést követõen – szövetségünk
központjában munkanapokon, munkaidõben.
Elnökségünk és a közgyûlés elfogadta a Hornyák
alapítvány csatlakozási kérelmét szövetségünk tagszervezetei sorába, így már 61 tagszervezetet számlálhatunk.
Isten hozta õket közöttünk!!
Papp Ágnes

In memoriam Zsuzsa asszony
A testi, szellemi sérültséggel élõ emberek sorsa és segítése az
emberi közösségek, civil és állami szervezõdések többségének,
soha nem volt központi, megrendítõ erejû, lelkiismereti kényszere.
Több évtizedes tapasztalataim betonkemény szilárdsága érlelte
meggyõzõdéssé, hogy a mindezek ellenére létezõ lelkiismereti
kényszer jelenléte néhány kiválasztott ember esetében spirituális
adomány. Életüket szentelik annak, hogy éljenek ezzel az adománnyal. Mondhatom: õk emberi fajunk oszlopai. Kevesen vannak, – szûk ez a kör – de egy-egy elkerülhetetlenül bevégzõdõ távozás újra és újra teremti a
kiválasztódást. Egy ilyen elkerülhetetlen távozás történt június 3-án. Kérem az Égieket, hogy
különös súllyal értékeljék Göncz Árpádné, Zsuzsa asszony mindazon cselekedetét, melyekkel mindig hatékony támasza volt segítségre szoruló, kiszolgáltatott embertársainak.
Rubovszky László,
ÉTA Országos Szövetség volt ügyvezetõ igazgatója
(Változtatás nélkül közölt írás.)
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