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A Szövetség szakmai programjait, működését, támogatásait közcélú feladatok teljesítésével 
végzi. A végrehajtott közhasznú feladatok költségeinek 96%-t a költségvetési támogatások 
fedezik. Ezek a következők: 
 

 

Mentálhigiénés program: 
A fogyatékosságban érintett családok számára szervezett programok célja, hogy mentori 
segítséggel megvalósuló közösségi együttlét keretében a szülők lelkileg feltöltődjenek, 
megéljék, felismerjék és elfogadják helyzetüket, eszközöket kapjanak helyzetük kezelésére és 
képviseletére, azt elfogadják, megéljék, stressz kezelési módszereiben gazdagodjanak, és a 
családok a tapasztalataikat egymás között megoszthassák. 
E program keretében július 29 és augusztus 11 között, 2 turnusban, turnusonként 6 éjszakában 
összesen 45 fő vett részt. Az eseményről az ÉTA Hírlevél szakfolyóirat tudósított. 
 

 

Diákönkéntes és Közösségi Szolgálat program: 
A 2012-ben 2 gimnáziummal induló és azóta még 3 gimnáziummal és 1 speciális 
szakiskolával bővülő programba, az iskolák egy-egy pedagógusával kötött munkaszerződések 
biztosítják a programfeladatok teljesítésének folyamatosságát. A 2015. december 31.-i állapot 
szerint a folyamatosan és szerződéses elköteleződéssel önkéntes munkát teljesítő diákok 
létszáma 150 fő. 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. 

Az önkéntes munkát teljesítő diákok számára a Balatonmáriafürdői Regens Wagner 

Alapítványnál tapasztalatösszegző, és képző közösségi együttlétet szerveztünk 3 alkalommal,  

2015.július 15-től 2015.július 20-ig, 2015. július 29-től 2015. augusztus 3-ig és 
2015.augusztus 10-től 2015. augusztus 15-ig.  

Programba vont iskolák: Péter András Gimnázium (Szeghalom), Karácsonyi János Katolikus 
Gimnázium (Gyula), Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola (Gyula)  
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium  (Mezőberény) és Pápay Ágoston Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, valamint a Hunyadi János Középiskola 
(Mezőkovácsháza). 
 

Vándorkiállítás: 

 A 2002 év óta folyamatosan működő program keretén belül a fogyatékkal élők által készített 
dísz- és használati tárgyak kerülnek bemutatásra. A 2015 évi vándorkiállítást helyszínei 
Karácsonyi János Katolikus Gimnázium (Gyula), Péter András Gimnázium (Szeghalom), 
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium  (Mezőberény)   és a szabadszállási Strázsa Tanya 
Szociális Szövetkezet székhelye. A tárlatok időtartama, minden esetben átlag 3 hét volt. 



A program, a 2013. évben tematikailag jelentősem megváltozott, a kiválasztott települések 
önkormányzati, illetve közösségi házai helyett középiskolákba telepítettük a kiállítást, más 
célcsoportot – 14-18 év közötti ifjúságot – kívántunk megszólítani az integráció jegyében. 
 

Képzőművészeti alkotótábor 

A program tatalmi lényege a képzőművészet iránt érdeklődő és alkotni is akaró, fogyatékkal 
élő emberek e készségének támogatása. A program már 5 alkalommal, évente egyszer kerül 
megrendezésre, 5 napos időtartammal. A tárgy évben 15 fő fogyatékkal élő részvételével 
Gödön került megrendezésre a képzőművészeti alkotótábor, ahol a hagyományos 

gyakorlatnak megfelelően professzionális művészek támogatásával készültek az alkotások.  
A program alkotóinak  50 db produktumait december hónapban mutattuk be a 

nagyközönségnek, a gödi művelődési házban. A programot a szövetség a Lámpás ’92 
Alapítvánnyal közösen teljesítette, együttműködési szerződés alapján.  
 

Szövetségi mentálhigiénés program: 
A szövetségnek ez a programja 4 éve működik igen nagy sikerrel. Az országos szinten is 
egyedülálló kezdeményezés lényege a fogyatékkal élő emberek gondozásában évek óta 
hivatásszerű munkát teljesítő szövetségi munkatársak testi-, lelki terheltségét kompenzáló 
csoportos együttlét, a megszokott környezetükből történő kiemeléssel, és mentori irányítás 
mellet megvalósuló egybefüggő négy 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 2 alkalommal, 2015 július hónapban biztosította a program teljesítését a Regens 

Wagner Alapítvány balatonmáriafürdői székhelyén. A programban összesen 16 fő vett részt. 
 

Szövetségi tagszervezetek szakmai programjainak és a rehabilitációs foglalkoztatók 
alapanyag- és 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 Hírlevél 
szakfolyóiratában és honlapján jelent meg. 

A szövetség elnöksége, mint bírálati fórum döntésének megfelelően 26 tagszervezet kapott 

kedvező bírálatot, akikkel támogatási szerződéseket kötöttük, összességében 20.408.ezer 

forint összegben.  
 

ÉTA (országos) Szülőklub: 
A programot a szövetség 2014. december hónapjában indította. A program országos jellegét a 
fővároson kívül 5 vidéki helyszín reprezentálja. A vidéki városokban működő 
tagszervezeteink által szervezet egymást megismerő és segítő szülőtalálkozók rendkívül nagy 
sikert arattak. A tárgyév IV.negyedévétől a program – célszemélyeket jelentő – súlypontja a 
tanya- és falugondnoki szolgálatok közvetítésével a tanyán élő és a fogyatékosságban érintett 
családok segítése irányába tolódott.  
 

Út az Önálló Élethez: 

A program lényege: akkreditált képzés keretén belül, fogyatékkal élő fiatalok felkészítése, 
nevelése az önálló életre, gyakorlati, életszerű feladatok teljesítésével. A program 
akkreditációjának tulajdonosa a szabadszállási Strázsa Tanya Szociális Szövetkezet, ahol a 

fiatalok – lehetőségeikhez mérten – több heti turnusban, felügyelettel, szakmai irányítással 



élnek „önállóan”. A szövetség e programsorozatot 2x2hét időtartamban támogatta 
financiálisan, mely időtartam alatt 24 sérült vett részt rajta.  
 

 

 

Általános szakmai érdekvédelmi feladatteljesítések  
1. Szövetségünk „ÉTA Hírlevél” szakfolyóirata a tárgyévben 4 alkalommal jelent meg.  

Címzettjei:  
 tagszervezetek (62 szervezetnek 6-6 pld) 

 szakpolitika országos és helyi képviselői (50 fő) 
 egyéni igénylők (40fő) 

Az alkalmanként 550-600 pld-ban megjelentetett szakfolyóirat közvetett címzettjei a 
szövetségi tagszerveztek szolgáltatásait igénybevevő családok.  
 

2. A szövetség folyamatosan működteti www.eta-szov.hu honlapját. A honlap 

gondozását, adatfrissítését Soling Kereskedelmi és Szolgáltató Bt szerződéses 
kötelezettség alapján teljesíti. 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.  
 

3. A szövetség,  tagszervezeteit érintő pályázatfigyelő szolgálatát külső munkatárs 
(távmunka) alkalmazásával évek óta folyamatosan teljesíti. A szolgáltatás 30 pályázati 
lehetőségről tudósított, a mai napig dokumentált szövetségi honlapon keresztül. A 
pályázatfigyelői gyakorlat spektruma az EMMI, a NEA, az FSZK pályázati kiírásain 
túl figyeli a más minisztériumok, az országos hatáskörű szakmai szervezetek, a 
nagykövetségek és a fogyatékosügy iránt elkötelezett nagyvállalatok kiírásait is.  

4. A Szövetség szervezésében Czestochowában járt egy 9 fős Down-és Williams 
szindrómás csoport 2015 júniusban. Az ÉTA Hírlevél júliusi számának 5. oldalán 
tudósit a zarándokútról.  
 

5. A tárgyév november hónapjában országos szakmai napot szervezett a Szövetség a 
támogatott lakhatásról és a foglalkoztatásról. Bódy Éva főosztályvezető (EMMI) és 
Benedek István főigazgató helyettes (SZGYF) tartott vitaindító előadást, melynek 
összefoglalója olvasható az ÉTA Hírlevél decemberi számában.  
 

6. Tárgyévben a Szövetség tagja lett az Európai Unió EASPD érdekvédelmi 
szervezetének és május hónapban Zadarban, október hónapban pedig Salzburgban vett 
részt Szervezetünk szakmai tanácskozásokon, melynek témái: sérült emberek 
foglalkoztatási, lakhatási lehetőségei. 

 

7. Tárgyévben 2.806 ezer forint adomány befizetését realizálta a szövetség, melyből 
2.550 ezer forintot vállalkozások, 250ezer forintot civil szervezet, 6ezer forintot 

magánszemély adományozott, szakmai programok támogatására és a szervezet 

http://www.eta-szov.hu/


működésének finanszírozására. Ismerve a költségvetési támogatások kiutalását – és 
mivel a szövetség szinte teljes egészében ebből tartja fenn működését és programjait – 

az adományok összegéből 1.212 ezer forintot a tárgyévet követő év első negyedévében 
felmerült költségekre elhatároltuk.  

 

8. Tárgyévben kiutalt, felajánlott személyi jövedelemadó összegét – 58,483 ft – nem 

használtuk fel a tárgyévben, azt elhatároltuk a következő év cél szerinti juttatásaira.  
 

 

 

 

 

 

Dr. Csizmadia László 
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