
2008 évi Közhasznúsági jelentés  szöveges beszámolója 

  

A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete teljes cél szerinti tevékenysége közhasznú 

tevékenység, mert mindaz amit az egyesület megvalósít, az 1997. évi CLVI. törvény 26/c/11. 

pontjában említett hátrányos helyzetű csoportok, nevezetesen mozgássérült emberek 

társadalmi esélyegyenlőségét szolgálja. Egyesületünk szolgáltatásait bárki igénybe veheti nem 

csak az egyesületi tagok. 

Egyesületünk fizető taglétszáma 2008. november 17-én : 4745 fő. Területi csoportunk vezetői 

39 településen megtalálhatóak. 2008-ban további három településsel bővítettük egyesületünk 

ügyfélfogadó irodáit a helyi önkormányzatok segítségével. Ügyintézés: központunkban 

minden munkanap 08-14-óráig. Területi csoportoknál: heti illetve kettő heti változó napokon 

egy alkalommal. 

Tevékenységünk főbb területei: 

Érdekvédelem, rehabilitáció, ügyintézés, tanácsadás, klubfoglalkozások, előadások, gyógy-

üdültetés, gyógytorna, vérnyomásmérés, kirándulások szervezése, kedvezményes 

szolgáltatások, internetes szolgáltatások, munkaerő közvetítés, állás klubok működtetése. 

Ügyfélszolgálat: 

Munkanapokon állunk tagjaink és az érdeklődők rendelkezésére. Ügyintézés, tanácsadás, 

támogatási kérelmek fogadása, méltányossági nyugdíjemelési ügyek, gyógyszersegély ügyek 

intézése. Közlekedési támogatás januártól április 30-ig tanácsadás nyomtatvány kitöltés. 

Gépkocsi-szerzési támogatás: 32 fő részére teljes körű környezettanulmány javaslat tétel az 

elosztó bizottság felé. Lakás-akadálymentesítési támogatás: 515 fő részére teljes körű 

ügyintézés pályázati anyag továbbítása elbírálás céljából. Üdülési csekk igénylés: 32 fő 

 nyugdíjas és fogyatékkal élő tagtársunk részére, nyomtatványok letöltése, kitöltése 

továbbítása a Nemzeti Üdülési Alapítvány felé. 

Személyre szabott ügyintézés 

 Támogató szállító szolgálat működtetése 

 Önálló Életviteli Központ működtetése 

 Állás kulcs klub szervezése, lebonyolítása 

 Klubok szekciók működtetése 

 Fogyatékossággal kapcsolatos információnyújtás, fogyatékossággal kapcsolatos 

támogatási lehetőségekről  

 Felvilágosítás nyújtása az egyes szociális, egészségügyi és jóléti ellátások formáiról, 

intézményrendszeréről, funkcióiról és igénybevételének módjáról 

 „Telefonnal a rászorultakért” alapítványhoz pályázatok elkészítése továbbítása. 

 Állami feladatként a LÁT. ügyintézését végezzük. 

 Méltányossági nyugdíjemelési kérelmek továbbítása. 

 Üdülési csekk igényléshez nyomtatványok továbbítása kitöltésében segítségnyújtás. 

 Segédeszköz kölcsönzés. 

 Hivatalos helyeken eljárunk tagjaink érdekében. 



  

  

Személyi háttér: 

 15 fő akreditált foglalkoztatott munkatárs 

   4 fő teljes és részleges munkaidőben főfoglalkoztatott támogató szállító szolgálatnál 

 28 fő önkéntes munkatárs a területi csoportoknál megbízási javadalmazással 

   4 fő önkéntes foglalkoztatása az egyesületi klub vezető megbízásával 

  

Anyagi forrásaink: 

 Tagdíjak és pártolói tagdíjak; 

 MEOSZ tagarányos és feladatarányos támogatása; 

 Kötelező feladatellátás normatív támogatás Támogató Szállító Szolgálat Állami 

Kincstártól; 

 Regionális munkaügyi központtól akreditációs foglalkoztatottak után nyújtott állami 

bér és járulék támogatás; 

 Önkormányzati támogatás; 

 LÁT ügyek költségtérítése; 

 Pályázaton nyert pénzeszközök; 

 SZJA 1%-a; 

  

Csoportok, klubok, szekciók 

A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete több típusú mozgásszervi betegségben 

szenvedőnek, illetve egészségüket megőrző, helyrehozó, javítani vágyó személy részére 

„Reumatikus” „Sclerósi Multiplex”  „Heine Medyne” betegek részére valamint az „ Ifjusági 

tagozat” részére folyamatos klubfoglalkozást indított. A klub székhelye: Mozgássérültek 

Mezőkövesdi Egyesületének székház Önálló Életviteli Központjában. Igény szerint tartunk 

összejöveteleket. Új eleme az egyesületi tevékenységünknek: Megyei Mozgásszervi 

Rehabilitációs Központnál RÉVÉSZ szolgáltatás heti rendszerességgel. 

 Ifjúsági csoport Fogyatékos gyermekek részére program szervezés 

 Reuma szekció havi rendszerességgel klubnapot szervez a tagságot érdeklő szakmai 

kulturális szabadidős program figyelembevételével 

 Csoportos gyógytorna és jóga gyakorlatok heti rendszerességgel 

 Heine Medine szekció klub foglakozása 

 Sclerosis Multiplex szekció eseti klubszerű foglakozása  

  

A RÉVÉSZ központ célkitűzései:  



Segíteni a sajátos állapotú sérült gyermeket és fiatalt nevelő családokat problémáik 

megoldásában a lakóhelyük közelében. 

Segíteni a fogyatékos és sérült fiatalokat, valamint felnőtteket minél önállóbb életvitelük 

szervezésében. 

Értelmi fogyatékos, hallássérült, mozgássérült, halmozottan sérült embertársaink és családjuk 

érdekképviselete. 

  

A RÉVÉSZ központ szolgáltatásai: 

 Informálás mindenről, ami kérdésként felmerül fogyatékos embertársaink életében, 

életkoruktól és vallási hovatartozásuktól függetlenül. 

 Tanácsadás a felmerülő problémák elrendezési módjáról. 

 Időpont kérése, kapcsolatfelvétel segítése megfelelő szervezetekkel, alapítványokkal, 

egészségügyi dolgozókkal, egyéb szakemberekkel, a problémával küzdő gyermekek és 

fiatalok integrációját felvállaló oktatási-nevelési intézményekkel. 

 Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek egyéni gyógypedagógiai segítése, 

szüleiknek nevelési tanácsadás.  

 Tanulási zavarral küzdő gyerekek szüleiknek nevelési tanácsadás. 

  

Álláskulcs projekt 

Célja: A fogyatékossággal élő ill. megváltozott munkaképességű embereken segítése a sikeres  

         munkakeresés támogatásával. Ezt a tevékenységet:  

 az egyesület működési területére kiterjesztve, szakmailag megalapozott módon 

hozzáférhetővé tegye  

 egységes rendszer és segédanyagok segítségével - képzett mentorok támogatják a 

fogyatékossággal élők munkaerőpiaci integrációját -  

 ugyanezen rendszer és segédanyagok segítségével munkahelykereső klubokat 

létrehozzanak és működtessenek a kistérségeinkhez tartozó településeken.  

 biztosítsa az álláskeresés folyamatos támogatását, növelje a sikeresség mértékét, 

tartósságát  

  

Célunk, hogy a klubot vezető mentorok képesek legyenek eligazodni a saját helyi 

munkaerőpiacán és tevékeny részt vállaljanak az állásfeltárásban, a klubokban egymást is 

segítő közösségek támogassák az álláskeresést.  

A kiképzett rehabilitációs menedzserek a helyi munkaügyi szervezetekkel kooperálva a 

társadalmi szervezetek segítségével felkutatják a segítségre szorulókat. Ezekkel megkezdődik 

a foglalkozás az alábbi rendszer szerint:  



Személyes megismerkedés, motiválás, helyzetértékelés, önértékelés, lehetőségek feltárása. 

Munka és pályatanácsadás, pszichológusi vizsgálat bekapcsolása, családi problémák 

megbeszélése, életvezetési tanácsok. Orvosi rehabilitációs problémák kezelése. Önéletrajz 

írás, referencia gyűjtés, álláskeresési tanácsadás illetve álláskeresési technika tréning. 

Munkaközvetítés. Önmenedzselő csoport, egyéni álláskeresési tanácsadás csoportos 

foglalkozásra alkalmatlanoknak. Munkáltató tájékoztatása a lehetséges kedvezményekről - 

munkáltató akkreditációs támogatása, munkáltatóhoz kihelyezett munkaerő látogatása -  

lemorzsolódási prevenció Utánkövetés!! 

 

Közéleti tevékenység melyen tagjaink részt vettek 

o LEADER Dél- borsodi Akciócsoport Tervezési Koordináló Csoportban 

folyamatos részvétel 

o Szövetkezz 2008 Szociális szövetkezet alapítása egyesületünk székházában 

o Esélyegyenlőségi nap Reha Budapest május 10-én 

o Elérhető turizmus a fogyatékossággal élő emberek számára konferencia Vácon 

o Részvétel szakmai tájékoztató fórumokon a rehabilitáció ellátás terén 

o Esélyegyenlőségi napok rendezvény sorozatok társegyesületeknél 

o Állami ünnepeken való részvétel 

  

Ingyenes Internetes szolgáltatás 

  

Bárki részére Életviteli Központunk oktató termében igénybe vehető egyszerre több gépen is 

(ADSL)  internet elérhetőség ügyfélszolgálati időben. 

  

Fejlesztések 

  

 Fiat Doblo személyszállító gépkocsi vásárlása 3,5 millió forint 

értékben, melyet közel egymilliós forint összegben 

akadálymentesítettek 

 Egyesületi üdülő komfortosítása további 300 ezer forint beruházási 

értékben 

 Egyesületünknél használt személyi számítógépek lettek korszerűsítve 

átalakítva 

 Hordozható Notebook vásárlásával könnyítettük a csoportok munkáját 

 További infrastruktúrafejlesztést hajtottunk végre a székháznál 

  

Helyiség és eszközháttér 

  



 Ingyenes bérleménybe adott székházunk 120m2 iroda komplexum Mezőkövesden 

 75 m2-es iroda helyiségek Mezőcsáton Szent István u. 8 számon 

 Minden irodában korszerű számítógép, hálózati kapcsolattal ADSL internet 

elérhetőséggel. 

 Nyomtatók, fénymásolók, irodagépek 

 Használt és új irodai bútorok. 

  

Egyéb tájékoztatás piar tevékenység 

  

2008. évben kettő alkalommal adtunk ki írásos tájékoztatót tagjaink részére. Programjainkról 

a helyi újságokban valamint a helyi hirdetőkben adtunk hírt. 

Továbbiakban az Önkormányzati tájékozatóban és az egyesületi tájékoztatóban szerezhetnek 

tudomást programjainkról. 

Aktuális programokról egyesületünk szolgáltatásairól, rendezvényeinkről tájékozódhatnak az 

msmke.atw.hu weblapunkon. 

A mozgáskorlátozottakat érintő minden témában bőséges tájékoztatás kapható a MEOSZ 

internetes honlapjáról is. (www.meosz.hu) 

 A vezetőségi tagok és klub vezetők a MEOSZ mozgalmi értesítőiből tájékozódhatnak. 

  

Internet elérhetőség 

  

2005 május hónaptól egyesületi honlapot indítottunk, internet elérhetőséggel rendelkezők 

számára. Egyesület működésével kapcsolatos információk, fogyatékkal élők számára 

szükséges nyomtatványok letöltésének elérhetősége, tanácsadás,  segédeszközök keres-kínál, 

egyesületi programtájékoztatók találhatók meg.  Elérhetőség:  www.msmke.atw.hu. 

Mezőkövesd 2008. november 17. 

  

Az egyesület tevékenységéről szóló Közhasznúsági jelentést, az egyesület elnöke 2009. január 

28-án elkészítette, elfogadásra javasolja. 

***** 

Záradék: Ezt a közhasznúsági jelentést az egyesület elnökének előterjesztése nyomán, az 

egyesület kibővített elnöksége 2009. január 28-án tartott vezetőségi ülésén hozott 2/2009. 

számú határozattal elfogadta. 

http://www.meosz.hu/
http://www.msmke.atw.hu/


  

Mezőkövesd 2009. január 28. 

                                                                                                   ………………………... 

                                                                                                       Bukta László elnöke 

  

A kiemelkedő rendezvények melyen képviseltük egyesületünket 2008-ban a következők 

voltak 

 LEADER Dél- borsodi Akciócsoport Tervezési Koordináló Csoport alakuló ülés 

január 03-án 

 LEADER Tervezési folyamat január 21-től május 15-ig 

 Szövetkezz 2007 Szociális szövetkezet alapítása Kunhegyes január 22-én 

 a Magyar Kultúra Napja beszélgetés a kultúráról Matyó Múzeumban január 24-én 

 Ki Mit Tud vidám farsangi nap Mélykút január 26-án 

 Kissné Héczei Erzsébet Versek bemutatása Könyvtár január 28-án 

 Központban az elemi rehabilitáció Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest 

január 30-án 

 Lengyel magyar képzőművészeti kiállítás február 1-én 

 Nagymama Klub farsangi bálja Közösségi Ház február 05-én 

 Integrációs asztalitenisz verseny Fogyatékos sportolók. Miskolc Városi Szabadidő 

Központ Sportcsarnok február 06-án 

 III: Tardi hurkafesztivál február 9-én 

  „Állított keresztínyi buzgóságbul” Szakrális kisemlékek Dél- Szlovákiában február 

21-én 

 Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület éves közgyűlés február 21-én 

 Találkozás Csézyvel Mezőkövesd Közösségi Ház február 21-én 

  „Munka és Vállalkozás” regionális konferencia Lampert Mónika Szociális és 

Munkaügyi Minisztérium konferenciája március 04-én 

 Elnökségi ülés Mezőkövesd székház március 05-én   

 Szlovák Sándorné Táj és természet című fotókiállítása Mezőkövesd Közösségi Ház 

március 7-én 

 Március 15 városi ünnepség koszorúzás  

 Reuma Klub Farsangi összejövetel Mezőkövesd március 19-én 

 A BAZ megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Esélyek Háza „ Képek a vidéki 

nők helyzetéről” konferencia Miskolc március 27-én 

 Küldöttközgyűlés Mezőkövesd Ipartestület március 29-én 

 Szociálpolitikai műhelysorozat 2008 Miskolc április 3-8-15-én 

 Küldöttközgyűlés Miskolc április 04-én 

 IV. Kulturális találkozó „ Határok Nélkül” Sárospatak április 05-én 

 Költészet Napja Mezőkövesd Városi Könyvtár április 10-én 

 Küldöttközgyűlés Tállya április 11-én 

 „Monet-tól Mucha-ig” alkotó művész kiállítás Mezőkövesd Közösségi Ház április 18-

án 

 Küldöttközgyűlés Ózd április 18-án 

 Abilimpia Sátoraljaújhely április 19-én 

 Közgyűlés Heves április 19-én 



 Civil hét Mezőkövesd április 22-május 01-ig 

 Korházi Felügyelő tanács értekezlete április 24-én 

 Út menti keresztek és szobrok Mezőkövesden és környékén Fotókiállítás Matyó 

Múzeum április 29-én 

 „Zsori Fesztivál” Civilek bemutatkoznak Strandfürdő nyitása május 01-én 

 Küldöttközgyűlés MEOSZ május 09-én 

 Esélyegyenlőségi nap Reha Budapest május 10-én Csoportos szervezéssel részvettünk 

Budapesten az Esélyegyenlőségi Napon a „Millennium Park”-ban. Az egynapos 

szakmai, kulturális, sport, szórakoztató programokon, mintegy 170 egyesületi tag és 

hozzátartozóival jelentünk meg.  

 Közgyülés Ms. BAZ megyei egyesület május 16-án 

 BAZ megyei Civil Együttműködési Hálózat közgyülése május 17-én 

 Fogyatékossággal Élő Emberek Esélyegyenlőségi Napja Vác június 6-án 

 Fogyatékkal Élő Emberek Társadalmi Szervezeteinek Regionális Szövetség Éves 

Közgyűlés Miskolc ÖNÉ június 18-án 

 Vezetőképző tanfolyam „ Álláskulcs mini konferencia” Budapest San Marco u. május 

23-án 

 „Tanuljunk együtt” Konferencia ITC Nemzetközi Kereskedelmi Központ Miskolc 

május 23-án 

 Mezőkövesd Város Napja Közösségi Ház június 20-22-ig 

 A „Múzeumok Éjszakája” Június 21-én 

 Mátyás Király Reneszánsz Hétvége Mezőkövesd június 27-29-ig 

 Modern Reneszánsz foltokban és a Szent Erzsébet zászlók kiállítás Szent lászló 

templomban június 27-én 

 Konferencia Elérhető turizmus fogyatékossággal élő emberek számára Vácon 

szeptember 12. 

 Mozgáskorlátozottak Nemzetközi Kézműves Alkotó Tábora Nagykörösön június 23-

29-ig 

 Csillagfény Fogyatékkal Élők nappali intézményének születésnapja Mezőkövesd 

július 4-én 

 Országos Heine Medin találkozó Miskolcon Sárga Csikó Hotelbban szeptember 13-án 

 Csőrsz napi rendezvény Falunap Ároktő általános iskola Napközi Otthon udvaron 

augusztus 2-án 

 Állami ünnep koszorúzás augusztus 20-án 

 Bán József Matyó hagyományok nyomában Mezőkövesd Városi Könyvtár augusztus 

15-én 

 I. Tiszakeszi Bogrács Fesztivál augusztus 16-án 

 Szüreti ünnepség idősek Gondozóháza Mezőkövesd szeptember 11-én 

 Falunapi Fesztivál Mezőnagymihály szeptember 20-án 

 Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal élők találkozója Szihalom szeptember 20-án 

 Információs nap MEOSZ Ifjusági csopotok vezetői számára Budapest Zivatar út 

szeptember 26-án 

 Esélyegyenlőségi Nap Kazincbarcika szeptember 27-én 

 A 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség fejlesztésének lehetősége Mezőcsát október 

7-én 

 A megváltozott munkaképességű személyek foglakoztatási helyzete Regionális 

vitanap Nyíregyháza október 9-én 

 Mezőkövesdi Alkotó Rajztanárok kiállítása Mezőkövesd október 16-án 

 Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 52. évfordulója koszorúzás és ünnepség 

október 23-án 



 Rehabilitációs Fórum Füzesabony október 28-án 

 Szakmai tájékoztató fórum NORDA Mezőkövesd október 30-án 

 Mezőkövesdi újság újraindításának 20. évfordulója emlékülés Városi Galéria 

Mezőkövesd november 21-én 

 „Híd a túlsó partra” Új módszerek bemutatása a hátrányos helyzetű emberek 

foglakoztatási esélyeinek növelése címmel konferencia Budapest Mű egyetem 

november 24-25 

 Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Felügyelő Tanács ülése Mezőkövesd november 

27-én 

 Regionális Civil Központ Alapítvány „ Partnerség-Bizalom-Felelősségvállalás mint 

kohéziós erő” Konferencia Miskolc december 11-én 

 Reuma klub ünnepi találkozója Mezőkövesd Közösségi ház épületében december 17-

én 

 Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület Közgyűlésen való részvétel december 17-én 

 Mikulásnap alkalmával személyes látogatást tettünk a Mikulással vidéki és 

mezőkövesdi sérült fogyatékos gyermekeknél és azok családtagjainál december 1-6-a 

között 

  

Mezőkövesd 2009. január 26. 

 


