
Cím: 1158 Budapest 
Molnár Viktor u. 94-96.

Tel:  06-1-414-05-00
Tel:  06-1-414-05-01
Email: iroda@eta-szov.hu
Honlap: www.eta-szov.hu

1997-2021
24 ÉVES AZ ÉTA ORSZÁGOS SZÖVETSÉG

 ÉTA
    Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és

Alapítványok Országos Szövetsége
Adószám: 18088696-1-42

          Bankszámlaszám: 16200120-18547340-00000000

 

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 

ÉTA Országos Szövetség 

2020.

A  Szövetség  szakmai  programjait, működését  az  alapszabály  szerint  végzi.  A  végrehajtott

közhasznú  feladatok  költségeinek  97%-át  a  költségvetési  támogatások  fedezik.  A  tagdíj,  a

szolgáltatások nyújtása és az adományok finanszírozzák a költségek 3%-t. Az alábbi programok

közhasznúsági tevékenységünk főbb területeit mutatják.

A  programok  összeállításánál  és  egész  éves  lebonyolításánál  figyelembe  vettük  az

alapszabályunkban meghatározott célt,  és igyekeztünk minden esetben elérni azt.  Ami nem más,

mint az értelmi és halmozott fogyatékossággal élő emberek és családjaik, valamint az őket segítő

szakemberek mentálhigiénéjének, életminőségének javítása.

Mentálhigiénés családi program:

A  fogyatékosságban  érintett  családok  számára  szervezett  programok  célja,  hogy  szakirányú

segítséggel  megvalósuló  közösségi  együttlét  keretében  a  szülők  és  gyermekeik  (ép  és

fogyatékossággal élő) feltöltődjenek, megéljék, felismerjék és elfogadják helyzetüket. Továbbá cél,

hogy ezeken a nyári alkalmakon - legalább egy évben egyszer-, a családtagok gondtalanul együtt

tudjanak tölteni néhány napot.

Ezt  a  programot  –  2020-ban  sajnos  nem tudtuk  megvalósítani  a  COVID 19.  járvány  miatt.  A

programra  szánt,  költségvetésben  megjelölt  összeget  rendkívüli,  tovább  utalt  támogatásként

juttattuk el tagszervezeteinkhez. Lsd. pénzügyi beszámoló.

Diákönkéntes és Közösségi Szolgálat program:

A program 2012-ben indult 2 gimnáziummal és 2020. évre már 4 gimnáziummal és 2 speciális

szakiskolával bővült. A programban az iskolák egy-egy pedagógusával kötött munkaszerződéssel,

és az ügyvezetésben dolgozó szakemberrel biztosítottuk a folyamatos teljesítését. A 2020. december
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31-ei állapot szerint a szerződéses jogviszonyban álló közösségi szolgálatot és önkéntes munkát

teljesítő diákok létszáma 125 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,  negyedéves  beszámolóhoz  tartozó

szempontsor.

A  teljesítési  igazolások  a  közoktatásban  elvárt  mértéket  esetenként  meghaladó  teljesítéseket

mutatnak.

A közösségi szolgálatot és önkéntes tevékenységet teljesítő diákok számára a Balatonmáriafürdői

Regens Wagner  Közhasznú Alapítványnál  tapasztalatösszegző,  közösségi  .együttlétet  szervezünk

évente egyszer.

2020-ban  a  Pandémia  miatt  ez  a  program  sem  valósulhatott  meg  a  hagyományos  módon.  A

költségvetésben  erre  a  programra  szánt  összeg  egy  részét  eljuttattuk  a  programban  aktívan

tevékenykedő  diákoknak,  másik  részét  pedig  rendkívüli,  tovább  utalt  támogatásként

tagszervezeteinknek. Lsd. pénzügyi beszámoló

Vándorkiállítás:

 A 2002 év óta folyamatosan működő program keretén belül a fogyatékossággal élő emberek által

készített dísz- és használati tárgyak kerülnek bemutatásra. A 2020. évi vándorkiállítás a COVID 19.

okozta  körülmények  miatt  online,  valamint  az  ÉTA  Országos  Szövetség  székhelyén  (1158

Budapest,  Molnár  Viktor  u.  94-96.)  valósulhatott  meg.  Az  online  kiállítások  megtekinthetők

YouTube csatornánkon.

A tárlatok időtartama a telepített helyszínen további intézkedésig állandó. Alkalmazkodva ezzel a

járvány okozta körülményekhez

Képzőművészeti alkotótábor:

A program tartalmi lényege a képzőművészet iránt érdeklődő és alkotni is akaró, fogyatékossággal

élő emberek támogatása. A program évente egyszer kerül megrendezésre, 7 napos időtartammal. A

tárgyévben 25 fő fogyatékossággal élő személy részvételével, Kemencén került megrendezésre. Itt a

hagyományos  gyakorlatnak  megfelelően  professzionális  művészek  támogatásával  készülnek  az

alkotások. 
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A program alkotóinak produktumai a nagyközönség számára is elérhetővé válnak a Lámpás ’92

Alapítvány  által  szervezett  kiállítások  által.  A  képzőművészeti  alkotótábort  szövetségünk

tagszervezete által teljesíti, szerződésben megfogalmazott együttműködés alapján. 

Rekreációs program:

A szövetségnek  ez  a  programja  7  éve  működik  igen  nagy  sikerrel.  Az  országos  szinten  is

egyedülálló  kezdeményezés  lényege,  a  fogyatékossággal  élő  emberek  segítésében  évek  óta

közreműködő, hivatásszerű munkát teljesítő - tagszervezeti munkatársak - testi-, lelki terheltségét

csökkentő csoportos együttléte,  a  megszokott  környezetükből történő kiemeléssel,  és szakember

koordinációja mellet megvalósuló egy héten át tartó együttléttel.

A  program  potenciális  célszemélyei  az  ÉTA  Országos  Szövetség  ernyője  alatt  működő

tagszervezeteinél  dolgozó  segítők,  szakemberek  közel  600  fő.  A szövetség  tárgy  évben  ezt  a

programot sem tudta megvalósítani hagyományos módon a pandémia miatt. A költségvetésben erre

a programra szánt összeget rendkívüli, egyedi támogatás keretében juttattuk el tagszervezeteinkhez.

Tagszervezeteink  szakmai  programjainak  és  a  rehabilitációs  foglalkoztatók  alapanyag-  és

eszközbeszerző tevékenységének támogatása: 

E  programban  továbbutalt  támogatásként  zártkörű  pályázati  eljárás  keretében  azokat  a

tagszervezetinket  részesítettük  támogatásban,  ahol  ez  a  foglalkoztatást  és  különböző  szakmai

programok megvalósítását segítette.( 37 szakmai és 27 foglalkoztatási pályázat) A pályázati kiírás

szövetségünk ÉTA Hírek című újságjában és honlapján jelent meg.

A szövetség elnöksége, mint bírálati fórum döntésének megfelelően 51 tagszervezet kapott kedvező

döntést, akikkel támogatási szerződéseket kötöttük, összességében 28.887.240 forint összegben. A

támogatási összeggel minden tagszervezet elszámolt. Ennek ellenőrzése online felületen lezajlott.

„TL - képzés” mintaprojekt:

A program  lényege:  a  Strázsa-Tanya  „Strázsapróba”  mintaprojekt  jó  gyakorlatának  ismereteit

felhasználva,  olyan szakmai  képzés  kivitelezése,  melyen a  Szövetség  tagszervezeteinél  dolgozó

szakemberek, fogyatékossággal élők családtagjai, illetve. külső érdeklődők nyerhetnek betekintést,

tapasztalatot, ismeretet a fogyatékossággal élők önállóbbá válásának lépéseihez. 
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Ezt a képzést a kialakult járványügyi helyzet miatt nem lehetett lebonyolítani. A költségvetésben

erre  szánt  összeget  részben  járványügyi  körülmények  javítására,  részben  pedig  új  program

elindítására  tovább  utaltuk  egy  másik  tagszervezetünknek,  a  Szimbiózis  Alapítványnak.  Lsd.

pénzügyi beszámoló.

„Patrónus” program: 

Innovatív jellegű, modellértékű program, mely lényege: állami gondoskodásban élő lévő, 12-16 év

közötti,  fogyatékossággal élő fiatal patronálása segítő felnőttek közreműködésével. A program a

szövetség  és  a  martonvásári  Együtt-Értük  Alapítvány  közös  projektjében valósul  meg.  Tárgyév

végén 3 patrónus család vett részt a programban. 2020-ban a pandémia miatt a program jelentősen

nehezített  körülmények  között  tudott  megvalósulni  online  térben.  Év  végén  egy  újabb

tagszervezetünk kapcsolódott a programhoz.

„Integető” Program:

A Fülemüle Program helyett az idő közben felmerülő igények az Integető Programot hívták életre. 

2018 év végén kísérleti jelleggel indítottuk el az integrációs, generációkat összefűző programot. 

2020.évben a program jelentősen nehezített, újra gondolt formában tudott megvalósulni az online 

térben, a járvány okozta körülmények miatt. 

Általános szakmai érdekvédelmi feladatteljesítések: 

1. Szövetségünk „ÉTA Hírek” című újságja a tárgyévben 4 alkalommal jelent meg. 

Az alkalmanként  500 pld-ban.  Az újság  közvetlen  címzettjei  a  szövetségi  tagszerveztek

szolgáltatásait igénybevevők

Címzettjei: 

 tagszervezetek (62 szervezetnek 5-5 pld)

 szakmapolitika országos és helyi képviselői (50 fő)

 más országos érdekvédelmi és szakmai szervezetek
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2. A  szövetség  folyamatosan  működteti www.eta-szov.hu honlapját  szakértő  munkatárs

közreműködésével 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  egyéb

tevékenységeit,  szolgáltatási  kínálatait.  Magas  intenzitással  működtetjük  a  facebook

oldalunkat, az információk még székesebb körű továbbítása érdekében. 

3. 2020-ban a járvány okozta körülmények miatt  a korábbiaknál aktívabban vettük igénybe

YouTube csatornánkat. Segítségével juttattuk el szolgáltatást nyújtó programjaink jelentős

részét tagszervezeteinkhez, valamint együttműködő partnereinkhez.

4. 2020-ban  a  pandémia  ellenére  is  több  alkalommal  képviselte  magát  a  szövetség  a

nemzetközi EASPD Érdekvédelmi Szervezet konferenciáin. Természetesen online felületen.

5. 2015.  évtől  folyamatosan,  szerződéses  háttérrel  működik  a  szövetség  Érzékenytő-

szemlélet  formáló  programja Rákosmente  Önkormányzatával.  A programban  a  kerület

iskoláinak  diákjai  vesznek  részt.  A foglalkozások  2x45  percben  a  fogyatékossággal  élő

emberek élethelyzetét, velük való kommunikációt mutatják be. 2020-ban ez a program is

online  felületen,  YouTube  csatornánkon  keresztül  tudott  eljutni  Rákosmente  iskoláinak

diákjaihoz. 

6. A  Szövetség  minden  évben  elismeri  olyan  települések  polgármesterének,  képviselő

testületének  munkáját,  melyek  nagyobb  figyelmet  fordítanak  a  fogyatékossággal  élő

emberek mindennapjainak jobbá tételére. Az elismerést 2020 évben a COVID 19. okozta

körülmények  miatt  nem  tudtuk  átadni,  bár  részünkről  minden  feltétel  adott  volt.

Reményeink szerint ezt pótolni tudjuk a 2021-es évben.

7. Tárgyévben folyamatosan részt vettünk az OFT (Országos Fogyatékosügyi Tanács) tagjakén

érdekképviseleti feladatokat láttunk el.

8. Tárgyévben 800 ezer forint adományt használt fel a szövetség, melyet szakmai programok

támogatására  és  a  szervezet  működésének  finanszírozására  fordítottunk.  Ismerve  a

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

9. Tematikus  napok:  immár  hagyománynak  számító,  tagszervezeteink  többségét  érdeklő,

érintő téma köré  szervezett találkozó(k). Sajnos 2020-ban ezt a programunkat sem tudtuk

hagyományos  módon  megvalósítani  a  járvány  miatt.  Online  formában  YouTube

csatornánkon juttattuk el az érintettekhez és minden érdeklődőhöz a programokat. Ez évi

témáink:  Foglalkoztatás,  Támogatott  Lakhatás,  Fogyatékosság  és  Művészet,  valamint  a

súlyosan, halmozottan sérült  emberek és családtagjaik életminőségének javítását szolgáló

fontosabb témák. (szolgáltatások, intézményi ellátások lehetőségei, stb.)

10. A felajánlott 1% szja 2020. évi felhasználása a költségvetésből nem támogatott szakmai

programok és a szövetség működési költségeinek fedezetére fordítottuk, melynek összege:

89.471 forint.

2021. április 07.

Papp Ágnes

elnök sk.
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