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SZAKMAI PROGRAM 
2016. évi címzett támogatás felhasználása 

 
ÖSSZESÍTÉS 

Összes kiadás (teljes támogatási összeg=E+SZ+TE+TSZ) (Ft) 56 200 000 

Ernyőszervezet kiadása összesen (E+SZ) (Ft) 39 200 000 

ebből  érdekvédelmi feladatok kiadása (E) (Ft) 23 100 000 

 szakmai szolgáltatások/programok (SZ=SZ1+SZ2+…) (Ft) 16 100 000 
Tagszervezeteknek tételes, szigorú elszámolási kötelezettséggel továbbadott 
támogatás összesen (TE+TSZ) (Ft) 

17 000 000 

ebből általános érdekvédelmi, fenntartási céllal továbbadott támogatás (TE)  

speciális szakmai céllal továbbadott támogatás 
(TSZ=TSZ1+TSZ2+…) (Ft) 

17 000 000 

 
Felhalmozási jellegű kiadások (lásd költségterv) indoklása 

Ernyőszervezet részéről felmerülő felhalmozási kiadások indoklása (ha van ilyen) 

1 db PC teljes konfigurációval, monitor beszerzése. A beszerzést az teszi szükségessé, hogy a szövetség 
jelenlegi szakmai vezetője 2016. június 1-től ügyvezetői pozícióba kerül. Ez a változás egy új munkahely  
kialakítását jelenti.  
 

Tagszervezeteknek továbbadott támogatás terhére felmerülő felhalmozási kiadások indoklása (ha van ilyen) 

 

Nincs 

 
Tagszervezeteknek általános működési/érdekvédelmi célra továbbadott támogatás felhasználása 

Támogatásban részesíthető szervezetek tervezett száma (db):  

Nincs 
Tagszervezeteknek speciális szakmai céllal továbbadott támogatás felhasználása 

Tagszervezetek szakmai programjainak támogatása 

Tagszervezetek alapító okirataiban meghatározott vagy ahhoz kapcsolódó  szakmai feladatok (példák: 
lakóotthon működtetés, foglalkoztatás, közösségi programok, képzések, fogyatékos emberek által készített 
termékek piacra jutásának segítése, foglalkoztatáshoz szükséges alap és nyersanyag beszerzések, 100e Ft 

alatti eszközbeszerzések) támogatása valósul meg. A továbbadott támogatás döntő többsége a szövetség által 
kiírt pályázati eljárás eredményeként valósul meg. A tárgyévben  érzékelt és különleges jelentőségű 
tagszervezetei programok esetenként  pályázati eljárás mellőzésével kaphatnak támogatást . A pályázat 
nyerteseiről a szövetség elnöksége dönt. A megítélt összegek megfelelő felhasználásának ellenőrzését a 
szövetség teljesíti. 
 
Célfeladatra nyújtandó támogatás összege összesen  (TSZ1) (Ft)  

Céltámogatásban részesíthető szervezetek száma (db)  
Képzőművészeti alkotótábor 

Képzőművészeti alkotótábor az ÉTA Szövetség és a gödi székhelyű Lámpás ’92 Alapítvány közös 
feladatteljesítésével.  
 
Célfeladatra nyújtandó támogatás összege összesen  (TSZ2) (Ft)  

Céltámogatásban részesíthető szervezetek száma (db)  

résztvevő fogyatékos személyek száma   

létrejött képzőművészeti alkotások száma  

 
 
 

Érdekvédelmi részfeladatok (az ernyőszervezet érdekvédelmi feladatait kell bemutatni) 
Periodika kiadás és terjesztés Támogatás terhére tervezett összeg (Ft)  

Évi megjelenések száma (alkalom)  

Tervezett számonkénti példányszám (db)  

Egy szám átlagos terjedelme (oldal)  

Általános tájékoztatás   Támogatás terhére tervezett összeg (Ft)  

Tanácsadást igénybe vevő tagszervezetek  
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száma (fő) 
Honlap fenntartás Támogatás terhére tervezett összeg (Ft)  

Honlap látogatottsága  

Pályázatfigyelő szolgálat  Támogatás terhére tervezett összeg (Ft)  

Kidolgozott pályázati ismertető (db)  

Tagszervezeti intézményrendszer 
szolgáltatásainak bemutatása (a 
2013.évi kiadvány tartalmi aktualizálása 
és megismételt nyomdai előállítása) 

Támogatás terhére tervezett összeg (Ft)  

Példányszám (db)  

Szakmai nap a korai fejlesztés 
országos szolgáltatási helyzetéről 

Létszám (fő) 
Alkalom szám  

 

A fogy.ügyben szolgáltató 
szervezeteket és a fogy.emberek 
elfogadását jelentő érzékenyítés 
módszereiben kiemelkedő 
jelentőségű önkorm.döntéseket 
elismerő polgármesteri kitüntetés a 
főváros XVII.ker Polgármesterének 

Tárgyi ajándék (db) 
 

 

Tárgyi ajándék értéke (Ft)  

Nagylétszámú intézmények 
kiváltásával kapcs.folyamatos és 
szerződéses alapú együttm. az 
SZGYF-vel és ugyanezen feladat 
keretében aktív részvétel az IFKKOT 
munkájában 

Szakmai megbeszélések száma (alkalom) 
 
 
 

 

Dokumentumok véleményezése Támogatás terhére tervezett összeg (Ft)  

dokumentumok száma (db)  
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1. részfeladat 
Mentálhigiéniés családsegítő program 

Részfeladat/projekt/tevékenység tartalma és célja (max 4 mondat) 

Alapvetően családsegítő program melynek lényege a fogyatékos lét elfogadásának segítése, mentális kezelése 
és mindezekkel összefüggésben a fejlesztés lehetősége. A program évi 3 alkalommal 6-8 család, 6 napos 

együttlétét jelenti, mentor által irányított tematikus napok megvalósulásával.  
 

Részfeladatra a támogatás terhére tervezett összeg (SZ1) (Ft)  

Részfeladat révén megvalósuló, dokumentálható és ellenőrizhető eredmény 

Mutatók lehetséges típusai Eredménymutató (legalább 1, legfeljebb 4 féle mutató és érték) 
 program alkalmainak száma  

program helyszínének száma  

programban részt vevők száma  

 
 

2. részfeladat 
Diákönkéntes és Közösségi Szolgálat  
Részfeladat/projekt/tevékenység tartalma és célja (max 4 mondat) 

A diákok közösségi szolgálatára kidolgozott és 2012 év óta folyamatosan működő önálló ÉTA program. Célja: 
elsősorban a fogyatékosságügyben érintett közösségek, ezen belül is legfőképpen családok segítése diák 
önkéntesek bevonásával. A program a szociális szolgáltatási területen való karriercél irányába biztosit 
orientációt a résztvevő 16-18 éves diák önkénteseknek és meghatározza azokat a protokollokat (társadalmi 
érintkezés megszabott formái) amelyek a segítségnyújtás kizárólagos formái. A program keretében tovább 
bővül a diák önkéntes munka szervezeti rendszerének működtetése. A program bővülése a tárgyévben 2 
tanintézmény bevonását jelenti.  
 

Részfeladatra a támogatás terhére tervezett összeg (SZ2) (Ft)  

Részfeladat révén megvalósuló, dokumentálható és ellenőrizhető eredmény 

Mutatók lehetséges típusai Eredménymutató (legalább 1, legfeljebb 4 féle mutató és érték) 
 szolgáltatásnyújtás óraszáma  

szolgáltatást igénybevevő ügyfelek száma  

önkéntességbe vont szerződéses diákok 
száma 

 

 
 

3. részfeladat 
Vándorkiállítás 

Részfeladat/projekt/tevékenység tartalma és célja (max 4 mondat) 

A 2002. óta folyamatosan működő szövetségi „Vándorkiállítás” program a fogyatékos emberek által 
rehabilitációs foglalkoztatókban készített piacképes használati- és dísztárgyak kiállítás keretében történő 
bemutatása. A tárgyévben 4 kiállítást tervezünk középiskolákban.  
 

Részfeladatra a támogatás terhére tervezett összeg (SZ3) (Ft)  

Részfeladat révén megvalósuló, dokumentálható és ellenőrizhető eredmény 

Mutatók lehetséges típusai Eredménymutató (legalább 1, legfeljebb 4 féle mutató és érték) 
 kiállítási helyszínek száma  

tárlatok időtartama (nap)  

várható látogatók száma (fő) helyszínenként  
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4. részfeladat 
Rekreációs program 

Részfeladat/projekt/tevékenység tartalma és célja (max 4 mondat) 

A Szövetség tagszervezeteinél foglalkoztatott szakemberek „lelki kiégését” és fizikai terhelését ellensúlyozó 
kikapcsolódás, mentori irányítással, meghatározott tematika és program alapján. 
 

Részfeladatra a támogatás terhére tervezett összeg (SZ4) (Ft)  

Részfeladat révén megvalósuló, dokumentálható és ellenőrizhető eredmény 

Mutatók lehetséges típusai Eredménymutató (legalább 1, legfeljebb 4 féle mutató és érték) 
 alkalmak  

programidőszak alkalmanként (nap)  

részvevők száma  

 
 

5. részfeladat 
„Út az önálló élethez” program  
Részfeladat/projekt/tevékenység tartalma és célja (max 4 mondat) 

A program gesztora a Strázsa Tanya szociális szövetkezet és az ÉTA Országos Szövetség. Ez a feladat a 

családban ill. az intézményekben egyaránt élő fogyatékos emberek köznapi életvitelének kéthetes képzését 
valósítja meg. Az akkreditált program kiemelt célja a nagy létszámú intézmények kiváltási folyamataiban az 
érintett gondozottak felkészítése a támogatott lakhatási formával együtt járó életviteli sajátosságokra.  
 

Részfeladatra a támogatás terhére tervezett összeg (SZ5) (Ft)  

Részfeladat révén megvalósuló, dokumentálható és ellenőrizhető eredmény 

Mutatók lehetséges típusai Eredménymutató (legalább 1, legfeljebb 4 féle mutató és érték) 
 program időtartama (nap)  

programban részt vevő sérült emberek száma 
(fő) 

 

 
 

6. részfeladat 
Szülősegítés tanyai körülmények között élőknek 

Részfeladat/projekt/tevékenység tartalma és célja (max 4 mondat) 

„ÉTA (országos) Szülőklub” elnevezéssel 2015. februárban indult egy program. A 2015. év tapasztalatai 
indokolják a program folytatását, de módosított célcsoport számára. Kiemelt jelentőséggel kell segíteni azokat a 
fogyatékosügyben érintett családokat, melyek az alapvető információktól is sokszor elzárva, tanyai 
körülmények között élnek. A program keretében a regionálisan működő falu- és tanyagondnoki szolgálatokkal 
együttműködési, szerződési jogviszony jön létre, amelynek keretében a tanyagondnoki szolgálatok vállalja az 
észlelet családi problémák közvetítését a szövetség felé és szükség esetén élő kapcsolatot is biztosít a problémát 
jelző családokkal.  
Részfeladatra a támogatás terhére tervezett összeg (SZ6) (Ft)  

Részfeladat révén megvalósuló, dokumentálható és ellenőrizhető eredmény 

Mutatók lehetséges típusai Eredménymutató (legalább 1, legfeljebb 4 féle mutató és érték) 
 falu- és tanyagondnoki szolg. –kal kötendő 

szerződések száma 
 

segítői esetszám  
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7. részfeladat 
Tagszervezeti szolgáltatásokban érintett családok találkozója 

Részfeladat/projekt/tevékenység tartalma és célja (max 4 mondat) 

A 2015. évi kedvező tapasztalatok indokolják, hogy az egyes szövetségi tagszervezetek már ma is működő, de 
földrajzilag egymástól távol eső szülői közösségei találkozhassanak és családi problémáikat és örömeiket 
egymással megosszák. Ezen találkozók megszervezését vállalja a szövetség.  
 

Részfeladatra a támogatás terhére tervezett összeg (SZ7) (Ft)  

Részfeladat révén megvalósuló, dokumentálható és ellenőrizhető eredmény 

Mutatók lehetséges típusai Eredménymutató (legalább 1, legfeljebb 4 féle mutató és érték) 
 találkozók száma  

részvevők száma (alkalmanként) fő  

  

 

 

Dátum: 
   

  cégszerű aláírás 

 


