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ÉTA Országos Szövetség

 Non-profit, civil társadalmi szervezet

 Többségében értelmi és halmozott fogyatékossággal élő
embereknek szolgáltató civil szervezetek szakmai érdekvédelmi
szövetsége

 Tagszervezeteinek száma: 65 önálló jogi személyiségű szervezet

 A szövetség ernyője alatt 9-10 ezer értelmi és halmozott

fogyatékossággal élő, az ő családtagjaik és a velük foglalkozó
segítők, szakemberek és önkéntes munkát végzők vannak



A Szövetség célja és feladata I.
 Gyakorlati segítségadás az érintett családoknak és a

fogyatékosügyben szolgáltató civil szervezeteknek –
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT ÉS ÉRDEKVÉDELEM
 Túlnyomó többségében fogyatékos ügyben, de bármilyen

szociális jellegű jogi problémában is segítségnyújtás
 Szakmai és foglalkoztatási pályázatok kiírása

 Az érdekvédelmi feladatokon túl önálló programok

működtetése – KÖZVETLEN SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
 ÉTA diákönkéntes és közösségi szolgálat
 Mentálhigiénés családsegítő program



A Szövetség célja és feladata II.
 Rekreációs program 
 Szemléletformáló, érzékenyítő programok iskolákban
 Állandó és időszakos kiállításaink
 „Integető” Program
 Patrónus Program
 Gyermekvédelemben és gyámügy területén dolgozó szakemberek 

képzése (felnőttképzés)
 Mentálhigiénés támogató programunk munkatársaknak és 

együttműködő partnereink számára
 Stroke Klub

 Tematikus napok és szakmai rendezvények
 Hálózatosodás segítése, információk megosztása
 Tagszervezeti bemutatkozó kisfilmek, videók



ÉTA diákönkéntes és közösségi 
szolgálat
 A közösségi szolgálatot végző középiskolai diákok önkéntes

munkájának szervezése, felkészítése, irányítása

 Az önkéntes munka teljesítés helyszínei: a fogyatékosügyben
érintett családok, illetve a fogyatékos embereket gondozó
intézmények

 Bevont iskolák száma: 6

 Koordinátor tanárok megbízása

 A diákok számára érzékenyítő és levezető tréningprogramok évente
Balatonmáriafürdőn 6 napon keresztül



Mentálhigiénés családsegítő program

 A fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok számára 6 nap 
időtartamú,  kellemes napirend szerinti szabadidő eltöltése 
Balatonmáriafürdőn

 Felkért programvezető és segítője aktív részvételével. Kellemes 

beszélgetések, programok, pihenés, „aktív semmittevés” lehetősége

 Cél: a családok nyugodt, szép környezetben, együtt töltsenek el 
néhány napot és hogy kipihenjék egész évi fáradalmaikat

 Minden évben 4 alkalommal kerül megrendezésre

 Csoportonként18-20 fő résztvevő. Ez 4-6 család/2-3-4 tagszervezettől



Rekreációs és mentálhigiénés támogató 
program a munkatársaknak
Rekreációs program

 A szövetség ernyője alatt dolgozó közel 3000 munkatárs figyelembe
vételével, 6 napos időtartamú csoportos együttlét, távol a munka –
és a már megszokott, stresszes környezettől.

 Cél: a kiégés elleni küzdelem, feltöltődés, pihenés

 Minden évben 4 alkalommal kerül megrendezésre, csoportonként
8+1 résztvevő, tagszervezetenként 1-2 fő

Mentálhigiénés segítő program

 Cél: munkatársak pszichés és mentális egészségének megőrzése
 Évente 4-8 alkalommal csoportos foglalkozás, 10-15 fő számára



Szemléletformáló, érzékenyítő programok
iskolákban
 7 éve kötöttünk együttműködési megállapodás Budapest XVII.

kerület Rákosmente Önkormányzatával
 A szemléletformáló program helyszínei: Általános iskolák, és 8-12

osztályos gimnáziumok diákjai számára 2X45 perces osztályfőnöki
óra keretében tavaszi és őszi időszakban

 Cél: az értelmileg akadályozott emberek és családjaik
mindennapjainak megismertetése, élethelyzetük sajátosságainak
bemutatása

 Minden esetben valamelyik tagszervezetünk bevonásával végezzük
az érzékenyítő programokat



Kiállításaink
 Az ÉTA Országos Szövetség számos tagszervezete végez olyan

munkát, amely során piacképes termékeket állítanak elő, védett
munkahelyi keretek között

 Ezen termékek bemutatására szervezünk vándorkiállításokat,
állandó és időszakos kiállításokat és vásárokat 2003 óta

 Minden évben legalább 2 állandó és 2-3 időszakos kiállítást
szervezünk

 Cél: szemléletformálás, közösségépítés, tagszervezeteink

tevékenységeinek, piacképes minőségben elkészített termékeinek
népszerűsítése



Együttműködő Partnereink
 EASPD – European Association of Service Providers for Persons with Disabilities

(brüsszeli székhelyű nemzetközi ernyőszervezet)

 HSOÉSZ – Halmozottan Sérültek Országos Érdekvédelmi Szövetsége

 CÉHálózat

 RIROSZ – Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

 Civilút Alapítvány

 Kreatív Művészlabor Egyesület

 Acces4you – Akadálymentesség, esélyegyenlőség, bizalom





Köszönöm a figyelmet!


