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Ismét eltelt egy év, mely alkalomból visszatekintiink az elmÚlt év eredményeire'
szokíssá vált, hogy minden évben ez úton fejezziik ki köszönetünket közvetlen
trímogatóintnak, murrtatrírsainknak, partnereinknek, és mindenki másnak, akivel
ezen időszak alatt kapcsolatba kelültünk. Most sem tessziik miísként,
megköszönjiik az egész éves támogatást, a páIyáLzatailk pozitív elbíIálóinak
lelkiismeretes munkájukat' Köszönjiik a minisztériumnak, a Mozgáskorlátozottak

Egyesületeinek országos Szövetségtinknek, hogy anyagi íínogatíssal hozzájá-Ívlt é5

biztosította sziímunkra a közhasznÚ tevékenységÍink zava1talan egészéves miíködeset' Úgy
gondolom, ebben az évben is nagy odafigyeléssel' alapossággal, kezeltük sorstrársaink
problémáit, és hatékony megoldásokkal segítettiink elémi, hogy megnyugtatóan megoldjunl(
egy_egy problémát.

Ez jó éÍzés' Jó érzés úgy tölteni a munkanapokat' hogy a munkában töltött idő kellemes
légkörben, családias hangulatban telik. Rövid év volt. Egyik rendezvény a másik után zrírult,
ámíg azon kaptuk magunkat, hogy miír megint véget ért egy esztendő' Ez mind jó' Örü1ö1g

hogy azokkal lehetek együtt, akikkel dolgozok' Nap, minl nap azon tft1ődöm az egyesületben,
milyen Ieendőink varrnak a mai napra' erTe a héte. FolyaÍnatosarr kell 22 embernek
munkalehetőséget biztosítanunk, meg természetesen az is, mi mindent kell elintézni és mit
kell feltétleniil megbeszélni a közveden munkatársasaimmal'

De más is jár a fejemb€n, sok mindenen gondolkodom. Például azon' hogy mi kell alüoz,
hogy az ember boldog legyen? Mi az, ami kell a boldogsághoz? Függvénye a boldogságnak, a
lélek belsó békéjének, a testi állapot? Nem ffiggvénye, sőt, tapasztalom, a sokféle baj,
energiákat is felszabadíthat, amely hozzásegíti az embert' hogy sérülten is teljes életet
élhessen' De honnan van bennünk az erő, hogy a fizikai hátÍiínyokat legyőzze a lelkünk és
akár ellentrimadásba lendüljön, hogy ne önsajnálatba temetkezzÍiÍk?

onnan, hogy amíg van, energiiínk addig segítiink másoknak| Ftrrcsamód-de úgy gondolom,
attól lesz az ember gazdagabb, amit másoknak nyújt, és minél többet tudunk adai a saját
énünkből, annál jobban étezziik magunkat. Minden embelben van jóság és szeretet, csak
Iajtunk mÚlik, hogy adunt-e egymásnak egy-egyjó szót, simogatást, amikol a másiknak nagy
sziiksége van rá. A szeletetÍink, ha passzív az csak sajnálat' Cselekedniink kell, tudatosan'
Fontos cselekvés, ha össze fogást tudunk telemteni a civil szervezetek, az áIlami szervek, a
szülők, a szakmai szervezetek között a s&ült emberek érdekében. MeÍ nagyon fontos aZ
együttgondolkodís, fontos, hogy ehhez a legkillönbözőbb fóflmokat megteremtsilk. Ezért is
fontos egy-egy kulturális lendezvény 

',ldősek 
Napja'', különböző sporhendezvények, a

különböző előadások, amiket szerveziink' Ezért fontos, hogy jó kapcsolatokat ápoljunk
mindenkivel, ezért teremtettiink saját munkah€lyeket, az egyesület történetében 2006-tól. Ha
azt látjuk, szeretnek, elfogadnak minket akkor mi is képesek vagyunk megmutatni az előnket,
önállóságunkat' Akkor kicsit már boldogabbak lesziink'

Nehéz bat1ut cipelnek a s&ült emberek. Ki-ki a saját családját hoáatja felpéldának: ha sérült
gyerek születik a családbarr az bizony ezemyi gonddal jár, de o is egy csoda, aki vissza tudja
lopni az öIömet az édesanyák, édesapák szívébe' Mindennap ödlök, ha találkoáatok a
munkatársaimmal' Igazi segitőtfusaka leltem bennük itt az Abkarovits Jenő téren. olyanokra,
akiknek ugyanúgy szívügye az egyestilet, a segíteni akaró szándék, mint

Mezőkövesd, 2018. januáI l5.
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A fogyatékossággal élő, ezen beltil elsősorbarr a strlyosarr mozgássédilt embeÍek
társadalmi éIetben való egyefuangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő
sajátos éIdekek képviseletét, sziikség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti
keretek közt múködő segítség, támogaLís nyújtása, melyet, a tfusadalmi
gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az nlyal7ezen hátányokka|
élő embelek által létehozott civil szervezetek segítségével és

közremÍiködésével kaphat meg'

Az eryesület működésének alapvető célja

- A lbgyatékossággal élő, de különösen, a mozgiískorlátozottság következtében tartósan
fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szilkség esetén védelme,
számuka szolgáltaíisok szeNezése és nyújtása' E célok megvalósulása érdekében
meghatiírozott további alapcélok:
- A fogyatékossággal é1ő emberek és családtagjaik szrímára lelki támasz, továbbá a
trírsadalomban való részvételük elősegitése &dekében mentrílis, pszichés, sorstfusi tanácsadás,
jogi, információs és rehabilitációs segítség n}'újtása.
_ Erdekérvényesítő, érdekképviseleti, érdekvédelmi hálózat létrejöttének elősegítése és

múködtetése, fogyasztóvédelem.
- Az édntett embelek és hozzátar1ozóik részéIe hilínyt pótló szocitílis, képzési, egészségügyi
és egyéb életvitelt segitő szolgátatások nyújtrísa, illetve ilyen szolgáltalásokhoz való
hozzáféIés elősegítése'
- A tIírsadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolg.íltatrísok nyújt]ísa az életvitel, a kultura, a
míivészet, az önmegvalósítás, a spoft, a szabadidőspofi, az egyéb szabadidős tevékenységek, a
pihenés és rekreáció, a lbjlesztés, a képzés, átképzés, felnőttképzés, a rehabilitációs célú
foglalkoztatás területén.

Az Egyesiilet vállalkozási t€vékenységet csak k<iáasznú céljainak megvalósítása éIdekében,
azokat nem veszélyeáetve végzett' VállalkozrísbóI száÍmazó bevételeink nem érik el az
összes bevétel jogszabályban meghatáIozott arlín}t. Fontosnak taÍtjuk a törvény miatt is, hogy
az Egyesületiink a gazdákodása solán elért eredményét nem osáotta fel, azt a jelen
Alapszabályban íÍ alap - és közfeladatokban meghatiározott tevékenység&e foldította.

Az Egyesület szerlezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az e5resülési jogról' a
közhasznú jogállásró| valamint á civil szervez€tek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykön}ry rendelkezéseinek

Az Egyesületünk tevékenységét míiködésének személyi, tárgyi és
pénzügyi l'eltételeinek ffiggvényében, a mozgásfogyatékos emberek
sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, fokozatosan teljesítette.
Egyesilletlink a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződés&e az
1989' évi II. törvény (Az egyesillési jog) alapián működik.
szervezetünknek fontos érdeke fa1ződött ahhoz, hogy közhasznú minősítést nyert el, meÍ így
juthattunk killönböző kedvezményekhez' adományokhoz, valamint felajáÍÍások gyűjtését
segíthetjiik, illetve köáerhektől mentesülhetünk' Az egyesűletiink miíködésének lényege,
hogy tag|ainJ< közösen fogjanak össze és tevékenykedjenek az alapszabályban
megfogalmazott célokért és feladatok megoldásáért'

A 1995-ben alakult egyesiiletünknekjelenleg 4850 valamilyen sérüléssel küzdő tagja van. Az
egyesülettink munkatársainak munkáját képzések, konferenciríl< szeryezésével azokon való
részvételekkel igyekszünk elősegíteni. Eme1lett prirhuzaÍnosan a fiatalok részére is
foglalkozásokat tartunk az őket érintő témríkban. A szakmai munkánkat központunkban és a
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mezíjcsáti telephcLycn, murkanapokon 8 órás munkarendben felkészült dolgozóink - míg az
egyesülethez tartozó településeken heti illetve kétheti rendszcrcssóggel 4 órás időtaltamban a
helyi koordinátorok láÍják el Az elnökség hozzáértő félkészült munkatársakat nevelt és
ncvczcft ki' akik felelősek a csopofiok és partneleink közötti inlbrmációáramlásért, az
elnökség által kidolgozott programok szcrvczóséft

Jogsz.rb:ilyi fellratrrlnrüils' illetve kiitelezés altrpiírn r'ógzctt tcvól(cnysógcirrk

1. AZ Egyesület 1eladatai: Érdekérvényesítés, érdekfeltárás cnnek érdekében kapcsolatot
alakítoltunl ki a lelepiilési önkormányzatokkal. MunkatársaiÍlk részt
vesznek az akaclálymentes kömyezet felméIésében, együttműkijdnek
kialakításában' ]'udatformálás, kö7össégteÍemtés, klubfoglalkozások-
Para-sport Napok' egyéb rendezvények szcrvezése! Iendezése' Az
egyesület sokak számiám egyellen lehetőség a lakásból való
kinozdulásra' Akadál}mentes szállítást, segítést biztosít. Az, amit az
egyesület nyújt nem csak tagjai számfua| egyéni segítségnyídtás.
szolgáltatások| ügyintéZés személyesen, levélbcn' tclcfonon' speciális
so.stársi tanácsadás' Lehetőséget bizÍosíl' hogy az Egyesület által
múködtctctt lakóotthon lakói dolgozhassanak. illetve a város és
környékén élő mozgáskorlátozott, fogyatékos embelek is. onkénÍesek

segítik nunkánkat, tanácsadás, iigyIé]lbgadás, személyi segítség, scgédeszköz kölcsönzés,
ruhaosztás' é1elmiszerosztás, iigyintézés, somtfu sak szállítása'

2. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülctc kicmelt
l'eladalának tekintette 20l7. évben az ügyfelek pontos
tájékoztatását, a megvrílÍozott jogi kömyezel megisme etését
ós mcgéfiését' a feladat ellátása éÍdekében az ügyfél-
tájékoztató alkalmazottak lcnds7cÍcscn fogadó-órákat ta1tottak
a településeinken' illetve a Íbgadti órákon kívül a telcpülóscn
élő önl(éntesek tájékoztattrák aZ iigyl'elekeÍ' segítettek ügyeik
intézésében' Iontos feladatának tartja az egyestilel a társadalmi elÍ'ogadottság erősítését,
ennek érdckóbcn órzókolryítő- tolcranciafoglalkozásokat taflrnak aZ egyesület dolgozói a
működésünk egész teriiletén az általános és köZópiskolákban, valamint az összes olyan
rcndezvényen ahol 2\z érzékenyítés beleillik a renclezvény programjába' Közösségi kl twális
hagyományok, éIétkek ápolása' az embelek életnódja javítását szolgáló kulturális célok
megvalósítása órdckóben renclezvónyck szervezése' önszerveződések támogatása, az
integráció eliisegítés érdekében, gyermek és i1lúsági programok megrendezése.

3. A Mozgássédltek Mezőkövesdi Egyesülete aklleditált tanúsítvánnyal rcndclkcző

Iéltételek mellett biztosít rehabjljtációs foglaLkoztatást, a 22 fő
i foglalkoztatottak közül 19 1ő megváltozott munkaképességú

munkavál1a1ó részére' Figyelemmel vagyunk d
mozgáskorlátozott, éficlmi fogyatókossággal élő' hallásséÍült és
megváltozott muntaképességű személyek cgyóni igónycirc a
munkakörülmények és a mtnkaköIi Íéladatok kialakításánál.

Eves Íéladatainkat a Foglalkozási rehabilitációs s7akmai pÍoglam taltalmuza. Egyesiiletünl( a
szakmai munka színvonalának emelése éIekében rehabilitációs tanácsadó rchabilitációs
rnentofi és segítő személyt foglalkoztat' Segítve ezzel a megváltozott munkaképességű
munkavállalók kópcssógeinck feilesÍósót, szclrélyes gondjaik megoldásáÍ, mindennapjaik
könnyítését.



4. Támogató szolgálat működtetése.

-)-

A támogató szolgi!]at a Í'ogyatékos személyek önálló
életvitelének megkönnyítése éIdekében működtetett
szolgáltatás' Célja a súlyos fogyatékos személyek
életvitelének segítése' - a lakáson kivüli
(köz)szolgálatások eléIésének segítésével és a
lakáson belüli speciális segítség nyÚjtással a
fogyatékkal ólők kapcsolatainak erősítése' a
társadalmi inte$áció biztosítrísa. Mindezek
megvalósítása érdekében 1bntos l'eladaÍ aZ alapvető

s7iikségletek clérésóhc7 s7állitó szolgálat múködtctésc, az cgószségügyi szociális
ellátásokhoz való hozzájuíís támogatása' in1'ormációnyújtás, tájékoztatás, ügyintézés,
tanácsadás' kapcsolatok javítása, önsegítő csoportok eléIésének segítése. A mozgássérült és
fogyatékossággal é1ő emberek önálló életvitelét segítő szolgáltatásokat végziink: személyi
segítést, akadálymcntes s7ál|itást' A támogató szolgálat köte]ezően bfumilyen
lbgyatékossággal élő személyt befogad, ha a törvényi Íéltételeknek meglélel. személyi scgítés
és szállítás 58 fő számfua l1ó szolgálatvezető' 21ó személyi
scgitővcl, 2 fő gépkocsivezetővel és 2 fő adminisztátoral
összesen 31l0 óra szolgáltatást adtunk' szá11itás 162 fő s7ár.'1áÍa 2
aulú\cl 22.885 km s.,állilásál lánunk el. Állami köll\égVcLéshöl
támogatott feladatnütató: 381l' Ténylegesen teljesített
feladatmutató: '768'7 feladategység' Nem támogatott
többletteljesítés: 3876 fcladatcgység Mindkót tcvékenysóg
igénybevétele egyenként változó (napi, heti több alkalom, eseti)

5' Sírlyosan mozgáskollátozott solstfusainknak a személygépkocsi jfuműszerzési támogatiis
odaítélésénél. annak döntés-előkészítésénél aktívan tevékeÍykedliinl' 

^Közigazgatási ÍIivatal Bizottsági munkájában töIté!ő solstársi jelenlét,
virliunint tárgyszerű javaslataink alapjrán, mint egy 38 fő mozgássédlt
IészesűlÍ gépjámÍiszerzési 1iímogatásban. Ezen jellegű levékenységünkre
is jellemző a tájékoztató, tanácsadói szolgáltatás, valamint a személyes
környczcttanulmányok clkószítésc' A Mozgásséfliltek Mezőkövesdi
Egyesületénél 2017. évben 5 1ó folÍatott tanácsadó
szolgáltalist' akik a lbgyatékossággal élők különösen
a mozgáskollátozottak igényeinek és érdekeik

ligyelembe vétclóvcl vógcÍck cgycbck mcllctt környczcttanulmályokat'
Személyes találkozások alkalmával tájékoztatást adtak a
jogszabályváltozásokól, az űj l'elülvizsgálaÍi lendszerről, a
gépjáÍmúszelzési támogatás odaítélésének szabályailól, a különböZő
szociális tánogatások igénybevételéIől, a gyógyászati segédeszközök
kölcsönzési lehetőségeiről, a lakás akadálymentesítési t.ímogatásról.
Mentális segílségnyíÚtás, életvezetési tanácsadás kíZisinteNenció'

6. TudatformáLó, felvj1ágosító rendezvónyck, clóadások az lisólyegyenlőség jegyében' Több
éve meglendezésre kedtl az Esély Nap, ahol ép és
mozgássérült embelek kapnak kellő szakmai inÍ'olmációt a
sérült embcrokről' illetvc együtt szórakoznak a sédlt
emberekkel. Ezen a rendezvénycn külölböző
lbgyatékossággal élők is bemuíatjrlk művészi, előadói
képességüket' A MozgásséÍültek Mezőkövesdi Egyesiilete
kiemelt figyelmet szentel tagjai cgószségének megőzésére,

*h
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a spoÍolási lehetőségek megtelemtéséIe. Erurek érdekében
szeryeztünk szabadidős és spotrendezvényt.

2017. évben több alkalommal

7' A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete
megalakulása óta 1995-től flgyelemmel kíséri és segíti a
hátrányos helyzetű gyermekek ós fiatalok önáló
é]etvi1e|ének t'írsada]mi beilleszkedésének
megvalósítását' Az Ifiúsági Tagozat léladata a
míiködési teÍületünkön élő fogyatékossággal é1ő illetve
a mozgáskollátozott fiatalok összefogása, programok
szelvezése és koordinálása az esélyegyenlőség
jegyében. Jelenleg közd' I'75 fő, 18 és 40 év közötti
aktív tagja van a csopoltnak. Az i!úsági tagozatunt a megalakulásakol kitúzött célokat
igyekezett elémi, többek között _ a fiatalok összefogása, tanulás, kirándulás, vetélkedők
szeNezése' A proglamjaink sokétÍiek. Minden évben vannak stabil pontok, mint pl': farsangi,
mikulás, karácsonyi ünnepek és a civil felvonulás, spofl, kültüális összejövetelek. Idén scm
csökl(ent tagiain]( szína. Vannak tagok, akik alkalmanként kapcsolódnak hozzánk, látogatjál(
meg ploglamjainkat' 2016. évben iÍjúsági csopoÍtunk több lendezvénÍ is szervezett, ezek
közül kiemelkedik az Szünidő Búcsiztató, Civil Forgatag a Zsóry-ban, Matyó Kupa Sakk
voÍsony. I|úsági csopolhrnk lészt vett az EséIy Órrik, ÉrzéLenyitő Tléning a 1iatalok körében
Iendezvény sorozatunk szervezésébcn és lebonyolításában.

8. Egyesületlink a megalakulás óta szolos kapcsolatot ápolt tagságával, így lehetőségiink volt
felmémi azokat az igényeket, szükségleteket,
amelyek kielégítetlensé$e térségben élő
ogószségkfuosodott és fogyatékossággal élő
lakosoknak és családjaiknak valósploblémákat és
nehéz élethelyzetet okozott Ez elmúlt években

ry sikedilt a tevékenységiinl(et ítgy kialakítani, hogy a
- problémáka és nehézségeke olyan negoldási
célcsoportunk szüksésleteinek leeinkább megfelel. Maaltematíviíkat biztosítunk, amely

elérhető szolgáltalásainkat azok
a célcsoportunk szükségleteinek leginkább megfelel. Ma

a valós igények híúák élehe, amelyekkel munkánk során
szembesültünk. Erdekképviselet, éIdekérvényesítés: nonprolit szervezetek adta kapcsolati
háló működtetése, bővítése: önkormányzati döntések előkészítése, véleményezése, honlap
üzemeltetése. Egyéni in1brmációnyújtás, tanácsadás. A fogyatékossággal é1ő, ezen beliil
elsősorban a sr yos mozgássédlt embelek tiírsadalmi életben való egyenrangú részvételét
segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szÍikség esetén védelmét is
ellátó, civil szervezeti kcretek között mÍlködő segítség, támogatás nyirjtása, melyet a
tfusadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett' leginkább az ugyanezen hátányokkal élő
emberek által létehozott civil szervezeteik segítségével és közrcmúködésével kaphat meg'
EgészségmegőÚés' rehabilitáció: telápiás és segédeszköz kölcsönzés, gyógyfiirdő látogatás'
RehabiliLíciós foglalkoztatás' Kultuális- spolt és csopofitevékenység , életminőségiavítása.

csoportteYókcnysógck múködtctósc

Fontos tevékenységi kör, meÍ a legtöbb fogyatékos embel _

gyötrő életviteli problémáival - magányosnak érzi magát még
akkor is, ha családban él' A sorcíÍsi közösségeink igyekszenek
reménÍ nÉjtani és előt adni' Az egyesületi hovataÍozással jfuó
tagság vállalása önmagában is érték sokak számára. A szeNezeti
é1e(' a klubfoglalkozások, az otthonukhoz kötöttek
meglátogatása, az otthomól kimozdulás segítése olyan megoldási
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módok, amelyekkel azt a meggyőződést lehet kelteni a sériilt emberben, hogy nincs egyedül'
Ez pedíg feltétele minden őnsorsjavító kezdeményezés meg|elenésének és a kiilső segítő
szándék elfo gadásának.

A fogyatékossággal é1ő emberek lényegesen nehezebb körülmények köá jutnak hozzá a lájuk
vonatkozó információkhoz, mint az ép embelek' Errnek főbb okai a mozgáskollátozott
emberek esetében: nem akadál}'mentes közlekedési lehetőség (közösségi közlekedés, csúszós
út, gyaloglási képtelenség), nem akadálymentes közszolgáltatások, a létegben meglévő
attitúdök| pl. kisebbségi érzés, Íélelem. A specirílis információk iránti igény' amelynek
kielégítése a nomál információs rendszerben korlátozott.

Egyesiiletünk a mozgásfogyatékos emberek
éIdekérvényesítő szeNezetének' a Mozgáskorlátozottak
Egyesiileteinek olszágos szövetségének (MEosZ) tagia.
Ezen szervezeti keretek között múködő 5 városi, 34
nagyközségi és voÍrzásközeti csoportok, közel 39
településen míiködő összekötői hálózat rendkívül kitededt
tevókenységet folylat az ötezeÍ egyesületi tag érdekében'
Alapszabályunk éíelmében nem csupán tagjaink, hanem az adott tedileten é1ő minden
mozgás és egyéb fogyatékos személy érdekében is szolgáltatunk. E tevékenység jellemző
eredményei: 15 km-es körón belül minden mozgásÍbgyatékos ember elérheti az egyesületünk
valamelyik irodáját, csopoÍ vezetőjét' A szervezeti életben valamilyen módon Iésá vesz a
tágság több mint f€le.

A mozgalmi élet sánhelyei saját lakóközössége kőzeti csoPortjaink és klubjaink, érintett
vezetői önkéntesek' Az egyesiilet taglétszáma lakóhely szelint közel negyven közeti
csoportra oszlik, mely lefedi Mezőkövesd, Mezőcsát, Tiszaújváros majdnem egész kistérségi
teÍiiletét. A klubok a helyi csoportok bevonásával működnek' Mozgalmi tevékenységek:
tájékoztatás, közösség teremtés, érdekvédelem, kirándulások, Iendszeles találkozók
szeNezése' csoportvezetők elérhetőséFe 3. számú mellék]et taÍtálmazza.

A helyi csoportok professzionális segítés színhelyei az
egyesület elnöksége által létrehozott intézményi keletekben
működtetett szolgiílatok, melyek szintén az egyesület
szeFr'ezeti egységeiként miiködnek. Önálló jogi
személyiséggel nem rendelkeznek, de szakmailag önállóak,
saját költségeiket az egyesület elnöksége hati{rozza meg
minden év elején költségvetési előirrányzatríban'

Megfelelően képzett szakembereket alkalmazunk, akik között sokan személyesen is átélik
akadályozottságukat' Valamennyi települési csoportjaink létehozója és fenntaÍója a
Mozgásséúltek Mezőkövesdi Egyesülete.

Igyekszünk munkánkba, akcióinkba bevorrni más fogyatékossági csoporthoz tartózó
emb€fiiírsainkat is, együttrnúködve szervezeteikkel, a veliik foglalkozó fogyatékos ügyi és
szociiílis intézményekkel. FolyaÍnatosan töIekszünk a szervezetben dolgozók tudásának
növelésére, hogy ez az együttmúködés lésziinkJől is szakszerúbb, eredményesebb legyen'
Munkatársaink résá vesznek az oÉzágos szövetség MEoSZ ríltal meghirdetett szakmai
képzésein. Közreműködiink a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek országos szövetsége
tagegyesületeként országos érdekköríi feladatok megoldásában is.

A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete több típusú mozgásszervi betegségben
szenvedőnek, illetve egészségilket megőrző' helyÍehozó, javítani vágyó személy részére
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,,Reumatikus'' ,,sclerósi Multiplex'' ,,Heine Medyne'' betegek lész&e valamint az,, I|usági
tagozat'' részére folyamatos klubfoglalkozást indított' A klubok szélihelye: Mozgássérültek
Mezőkövesdi Egyesületének szék}r,áz Önálló Életviteli Központja' Igény szerint tartunk
összej öveteleket.

szoIgáltatásaink

a.l A,,Kéz a Kézben'' támogató szolgáltaaás olyan közérdekű és közhasznú
szociális, egészségmegórző' betegségmegelőző, egészséget hel}aeállító,
ismeletterjesztő, tanácsadó közfeladatok és szolgáltatások ellátása, illetve ilyen
szolgáltatásokhoz való hozzáÍétés segitése, am€lyek az állami, önkormányzati
és tÍsadalombiztosítási rendszerek esetleges hiányait pótoljrík, vagy azokat
kiegészitik.

b'/ Révészszolgáltatás Együttmiíködés a súlyosan mozgáslbgyatékossá váló emberek
esetében a mozgásszeNi gyógyító és rehabilitációs intézmények vezetőivel és a szakmai
személyzetével, a legfiissebb tudományos és kezelési eredmények megismertetése, az
ezekJlez v aló hozzáÍérésre vonatkozó informiíciók tedesáésével.

c./ Meítori szolgáltatás A mentol az egyesületiinknél az a személy, aki a megváltozott
munkaképességűek lészére támogalást nyújt a muntahelyi beilleszkedéshez, a szakmai
alapismeletek elsajátításához, a későbbi munkakör szakmai feladatai ellátásához szükséges
Iendszerek, módszerek, ismeretek elsajátításához' segítséget n)'újt a szervezet tag'aival való
együtt múködési kapcsolatok kialakításához, az esetleg kialakult konÍliklushelyzetek
megoldásríhoz' Kö%emúködik az új munkatiíÍs beilleszkedésének tiímogatiísában, ezzel is
elősegitve a munkahellyel kapcsolalos beállítottság pozitív ilánÉ befolyásolásához, a
teljesítő képesség növeléséhez' A mentorálasban nagy hangsúly helyeződik a két résztvevő
között kialakult bizalmi viszon),ra, valamint a karrier menedzselésében nyújtott támogatásra'

d./ Munkaerő-piaci szolgáltatás A Megváltozott Muntaképességú személyek
munkahelykeresését, a munkrihoz jutását segíti. A szolgáltatásainkat eg1'részt az iílláskeresők
számiíra, miísrészt a munkaadók, a téIségi foglalkoztatrís növelése érdekében tevékenykedő
szeNezetek, valamint a munkaadók számiíra biztosítjuk.

e./ Tapasztalati szakértő Tanácsadó szolgáltatás A tapasáalati szakértő olyan, a
mozgáskorlátozottságot a saját életében átélt személy, aki egy képzési lblyamatban vett Iészt
és a képzés solán szelzett attitíídök, készségek és módszerek segítségével megerősödve,
személyes tapasztalatának egyéni és tá{sadalmi elemeit megértve, mindezt -
a mozgiískorlátozott emberek mindennapi küzdelem egy vagy több pontjrín, mások javára
hasmosítva - alkalmazni tudja. A tapasáalati szakéfiőnk elsősolban az építészeti akadályok
akadálymentesítésének elősegítésére lett kiképezve, ennek éÍtelmében végzi a szakértői
tevékenységét.



f./ Segédeszköz Kölcsönző szolgáltaaás F,rdekcrvényesítö eszközök és az átélésen alapuló
szakértelem, továbbá a szakmai tapasztalatok télhasznrllásával elismeltetni és elÍbgadtatni a
solstársak lehabilitációjához elengedhetetlenül szűkséges gyógyszerek, segédeszközök és
életvitelt segítő eszközök, különös tekintettel, a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek
megfelelő gyógyászati segédeszközzel való ellátásának, tfusadalombiztosítási rendszer által
történő támogalását' A MozgássérÜltek Mezőkövesdi Egyesület elnöksége 2002-ben
létehozott egy segédeszköZ kölcsönző szolgáltalást' A segédeszközöket kiplóbálhatják és
használatuk megtanulása után kikölcsönözve hazavihetik ezeket. Ez fontos azét, mort
ezeknek az eszközöknek a megvásfulása sajnos van' amikol a mozgásséIült embereket nagy
anyagi megterhelés elé állítja, és csak a vásfulás után dertil ki, hogy valamiéIt nem tudjálk
IlasznáIli az eszközöket, vagy az eszközök nem aá a szolgáltatást nyújtják' amit ők
gondoltak, vagy elvártak. A kölcsönzés ingyenes ha az Egyesület tagja és rendelkezik az
egyesl'tlet érvényes igazolványával és tagdíját a tráÍgy évle befizette'

g'l Sorstársi Tanácsadó szolgáltatás I_lalókony közremúködés a
betegség, baleset, vagy egyéb ok követkeÍében taÚósan
fogyatékossá váló emberek egészségügyi' képzési, átképzési,
foglalkoáatási és szociális Íehabilitációjának elősegítésében, a
sorstársi tanácsadás, az információszolgáltatás, a közösségi
rendezvények, kulturális, míivészeti, szabadidősport, szabadidős
programok, kiadvrínyok, tanácskozások készítése, továbbá a
személyes meggyőzés, az interyelszonális kapcsolatok és a
közösség példaadó, meggyőző eleje eszközeinek alkalmazásával'

Érdekérvényesítő, éIdekvédelmi közléladatok ellátása a tartósan, sulyosan lbgyatékossá váló
emberek és családjaik szrímríra országos és helyi önkormiínyzati
szinteken egyaránt' Az Egyesület közhasznú tevékenységeit,

szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei,
munkavállalói, halem biírmely rászoruló
személy számifua korlátozás nélkül biztosítja.
A2 tg) e5ület köZhasznú tevékenysége
keretében nyúÍott szolgáltatásainak
elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó
feltételeket honlapunkon, székhelyiink
hirdetőtábláján, valamint lendszeres, illetve

továbbá
rendezvényeinken nyilvánosságra hoztuk. Egyesületünk közvetlen
politikai tevékenységet nem folylat, piírtokat nem trlmogat, azoktól

trímogatást nem lbgad el.

h./ Az üdüléshez való hozzáférés szolgáltatás A MEosZ' il]etve a tagegyesületeinek
tulajdonában, fenntaftásában lévő akadáymentes üdiilési létesítmények hozzáférésének
megismertetése tagiainkkal' Szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatásaink közé taÍozik
az Egyesület keretei közt Í|'|íködtj ,,Bokrét., Aparlmanhóz" Ü'zefieltetése. Egyesületünk egyik
Iégi pihenő intézménye ez' melyet az E]nökség 2001-ben az Állam áLtaL kiírt ingyenes
vagyonátadási páylízat lévén saját tulajdonba szeÍzett' Az üdülő Mezőkövesd vfuoshoz 4
kilométere, a meleg vizes gyógyÍiirdő mcllett található egyszene 8'10 mozgásában
korlátozott személy akadálymentes nyári elhelyezését biztosítja. A nyári időszakban
elsősolban mozgásséIiilt embelek üdilltetését biztosítjuk itt, évente mintegy 80 ló szrímáÍa.

eseti kiadványainkban,
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Egyesületének üdülííiében' a,,Bokréla Aparlmanház" -

ban kedvezmény€s pihenési lehetőséget tud
biztosíaani ninden kikapcsolódásÍa vágyó személynek
és csalácinak Az Apartmanház Mezőkövesd Zsóry
Gyógy- és SÍrandli]Idő bejfuatától l50 mélene található'
a Bokéta ílt 14 szám alatt, csendes nyugodl
környezctbcn. Az ópülct lós7bcn akadálymcntcs, czófi -

némi segítséggel - a mozgásában súlyosan sérült vendég
is igénybe tudja venni. AZ apaímanban iállandó
szcmólyzet nincs A kétszer kétágyas háló1'ülkéhez

taftozik egy konyha' zuhanyzó és egy kisebb nréretíi nappali

Az dnellátó apartman' teljes felszereléssel. tévével' hűtőszekénnyel, miko sütővel van
cllátva' A zárható udvaron gópkocsi-bcállási lchotősóg vaü. Fürdés: a Zsóry Gyógyfiirdő
termálvizes medencéiben és az uszodában A területen látvány, hullámfurdő,
gyennekmedence és gyógykezelések vannak (masszírozás, súlylüIdő, langenbr.
iszappakolás)' A
gyógyfurdő elfogadia az
reuma szakorvos által Íélír1
belépőt és kezelésekeÍ'
melyeket é.demes a
lalhcll hcz tcrtozo szalorro.sal lclrralni.

i./ Kulturális és szábadidő-sport tevékenységct segítő szolgáltatás Az egyesületünk
igyekszik segíteni a kulturáis és sport igények kielégítését,
szabadidő és sport plogramok szeNezésével is' A
fogyatékossággal ólő cmbcrck pszihós' attitüdbcni táÍsadalmi
hátrányok. valamint a fizikai és kommunikációs környczct
akadályozoll volta miaÍt lolyamaÍos hábányokat szenvednek el a
bemtik rejlő tehetség kibontakoztatásában és a nyilviinosság
s7ámáÍa töl1énő átadásban' E mellett súlyos hátlányaik vannak a

kulturális, szabadidős, üldülési, múvészeti szolgáltatások igénybevétele terén, részbcn a fizjkai
akadlílyozottság. részben pedig a tfusadalmi megílélés negatívumaibiur megnyilvánulíl
akadályozottság miatt

A Íogyatékossággal élő ember kiteljeserlésénck, mcgmércttctésének cgyik rcndkívül fontos
területe a spolt' 

^ 
spolt állal kiválóan 1éjleszthetők mindazok a tulajdonságok. amclyck

elengedhetetlenül sztikségesek az önálló életvitel megvalósításiíhoz' 
^ 

spoí egyént és
köZössógct formáló crő' sokszor mondjuk' hogy 

',ke11 
egy csapat'', ahová tafiozik az embel,

ahol jól érzi magát' meú elfogadják, clismcrik és tisáelik az erőfeszítéseit, visszajclzóseket
kap' ahol állandó inlel.kcióban van. 

^ 
spolt a

fogyatékossággal é1ő ember számiiÍa is lbntos
tulaidonságokat crősít, póldául: kjtartást, ön1rö1r

képességeinek megismelését, a kudarcok elviselését és
feldolgozását' a nyemi akalásl, a csapattagként
visclkcdést' a csapatban gondo]koclást' a cól
kijelölésének képességét, sikerek megélését' egyénként
és csapat Íagjaként is stb 

^ 
spoí lehetővé teszi

számára, hogy elke lje a szegregálódást, kimozcluljon
magin1áhól és esely La|inn a hi,/on} ilá!ril.
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A spo egészségmegőIzés, örömfonás, közösségi élmény, sikelek forrása, személyiség- és
készségfejlesztés a fogyalékossággal é1ő ember számára, így egyesiiletiink szerepvállalásával
tagjai sziímára felkínálja a teljes élet egyik lehetőségét' A különböző fogyatékossági
csoportokba taÍozóknak lehetőséget telemtÍink akáI a tömegsportban, akár a versenysportban
Iésá venni, a lényeg a sport, a mozgás szeretete' Az önálló életvitelt felvállaló
fogyatékossággal élő emberek szívesen használják azokat a lehetőségeket és előnyöket,
aÍniket a sport nyújthat sziímuka. Jellenzően ma miír nem képzelhető el maratonfutó-verseny
kerekesszékes Íésztvevő nélkill'

A sPoÍt szeretetétől vezérelve vesznek résÍ fogyatékossággal é1ő tagjaink a kiilönböző
spofiokban, aÍnelyek t|irháza ma már rcndkívül széles. Egyesületiink spoÍtot szerető és
múveló tagjai ezen jegyek isme.etében vesznek lészt országos, rnegyei és helyi
sporfuendezvényeken' kisebb nagyobb sikenel' Jól miíködő sakk szakosztiíly sziímos
fogyatékossággal élő tagja ért máÍ el kimagasló sikeÍeket.

Rehabilitációs lbgla|koztaÚási tevékenységünkről

A sűyosan mozgássédlt, vagy más fogyatékossággal é1ő munkaképes korú munl@vállalók
szrímára a képességiiknek képzettségiiknek, egészségi állapotunknak megfelelő: tatós
munkalehetőség biztosítás4 illetve a nllt munkaerő piacra töfiénő felkészítés feltételeinek
megtelemtése.
Jelentős száÍnban foglalkoztatunk| bottal, mankóval közlekedő munkatrirsakat, rajtuk kívül
egyéb ok miatt megviíltozott munkaképességú- és kiemelt családi pótlékban lészesiilő
munkavállalóink is vannak'
A súlyosan fogyatékos munkavállalók számára előmeneteli, karrier lehetőség biztosítása
mwkatapasáalal szeÚésével, illetve képzésre ösáöÍzéssel, képzéseken való részvétel
támogatásával - tartós foglalkoáatás, valamint a nyílt munkaerő piacra töfiénő felkészítés
szándékával.
Településiinkön és vonzáskörzetünkben élő hátrrlrryos helyzetií, megváltozott
muíkaképességű munkaválalóknak mwkalehetőséget tudjunk biztosítani'

Rehábilitációs feladataink

- A foglalkoztatott fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók számára
akadálymentes munkahelyi kömyezet és munkahelyi ködlmények kialakítása és
folyamatos biztosítása.

- Az egészségmegőrzés lehetőségének biztosítása, az állapotrosszabbodris megakadályozása'
- A 1bgyatékosság jellegének és méÍékének megfelelő munkál(öÍ, munkaidő beosztás és

munkakörüLnények biztosítás4 szem elótt tartva azl, hogy önmagához viszonftva
folyamatosan fejlődjön.

- A sérültségből adódó foglalkoáatási hátrányok kiegyenlítése, a megmaradt készségek'
képességek fejlesztése.

- A foglalkoztatással javítani a megváltozott munkaképességú személyek anyagi helyzetét, a
hasznos munkavégzés .íltal visszaadjú egészséges önéItékelésüket, lehetővé tessziik
ezíltal a társadalomba való sikeles integrációiukat.
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Á relrabilitrlcirls fogltlkoztatás szakm i tartalma, nrrid.ia

Akkreditációnl( solán tisszesen 20 Íő megváltozott munlavállaló lbglalkoztatását biztosítjuk
|7" r napi 6-7 óIában Dgyesületünknél 16 1ö1 alkalmazunk, akik

adrninisÍrációs_ könyvclósi' rendszeÍgazda'
rendezvényszerveziíi féladatokat látnának el.'ferülcti
képviselőint köIét 2015-ben is kialakítolluk' akik a Lakás
Atalakítási Támogatással kapcsolatos pályázatok
kószítósébcn, a szeméIygépkocsi szcrzósi támogatások
megigénylésében, lbgyatékossági támogatás, mé]tányossági
nyugdíi kéIelmek elkészítésében segítenek'

t1gycsüIctünk szolgáltatásai köZé a következő tevékenységek taftoznak, mclyckct a hót
minden munkanapján 7-14-ig végzünk:

A munkaképes korú fogyatékos ember k(jrében a munkanélküliség sokkal r'ragyobb' mint a
többi hasonló kolú munkavállaló köZöÍÍ; eZ aZ ariíny akiír ir 80 száZalékot is eléIi. Miközben
ismeí tény, hogy a gazdasági növekedés magával hozhatja a 1bglalkoztatási lehetőségek
növekedését, jelen irányvonalak körvonalazzák azokat a lcgjobb cljárásokat. amelyek
lehetővé tcszik, hogy a munkaadók hasznosítsák a Íbgyatékos emberek szakórtelmét és
meglévő potenciálját a már kialakított nenrzeti keleteken belül. Egyle nyilvánvalóbb' hogy a
fogyaÍékos embelek nemcsak éItéket teremtve mÍiködnek köZe a nemzetgazdaság
Í'eflltafiásában, de az ő alkalnrazásuk csökkcntj a szociális támogatások költségeit és
visszaszoríthatia a s7cgónysógct l'ovábbá komoly gazdasági clőnyc van a fogyatókos
emberek alkalmazásának, amióta képesítéssel rendelkeznek speciális munkaléladatok
ellátásáhoZ.

A munkaaclók számáÍa további clóny, hogy nagyobb körből
választhatnak jclöltct a bctöltctlen álláshelyre' valamint
megtarthatják az általuk alkalmazott 1bgya1ékos embeleket.
mivel így továbbla is lészesiilnek a kolábban a vállalatnál és
a különböző képzések során mcgszcÍzctt óÍtókcs
szaktudásból' A mi cgyesületünk és az általunk Íénntartott és
működtetett hálózataink _ ide éItendők a munkaadók és
muntavállalók, valamint a fogyatékos emberek más
szenr'ezetei is közremúködiink a fogyatókos cmboÍck
alkahnazásának' munkájuk mcgtartásának, a munkába való visszatórós lchctőségeinek
megkajnnyítésében.

AZ egyesületiink által alkalmazott egyik es7.köZc ]ehet a szakmapolitikai iráoyelvek' a
támogató ós tanácsadó szolgáltatások fejlesztésének sarkalatos pontja. Ezcket az irányelveket
azért hasznlrljuk és dolgoztuk ki, hogy segitsük a mükaadókat -. ]egyen sZó akáI nagy-,
közepes- és kis cégekől' állami vagy magán szektoÍól abban' hogy pozitív sfuatégiát
alkalmazzanak a munkahelyckeo a fogyatókos cmbcrck alkalmazása soÍán fclmcrüLő kórdósck
menedzselésekor, kezelésekor. Miközben erz irányelvek l'őleg a munkaadókhoz szólnak. az
illetékes hatóságok is alapvető szerepet játszanak a jogi és szociális szabályozás keretének
kialakításában, és ösztöozőkct biztosítanak a fogyatókos cmbcrck fogLalkoÍatásának aZ
elősegítóséhcZ.
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Az elmúlt óv ldcmelkedő jelentóségú programjaink

.lanuárban ismét folvtattú egyesületiinkben a közel 55 fiit számlríló temészetgyógyász
klub, a l70 fős reuma klub rendszeres összejövetelét, továbbá
heti rendszelességgel éwégéig hétfőtől csütöftökig egészség
megköző toma óÍákat taíottunk közel 20-35 fő solstfusunk
sz:irÍnáÍa' Az Ifiúsági csopott aktivistái újból megszervezték
Mezőkövesden - kistéIségi általános iskolák megszólításával
-. a Sakk Diríkolimpiát székhi2unl(ban. A Diák olimpián kívill
Ebe Zoltán a sakk szövetségünk vezetője fol}'latta előző
évben már sikeles velsenysolozatok szeNezését a diiíkok

körében, mel1,re alkalmanként közel 15-20 gyerek látogatott el. A Sclerosis Multiplex klub 14

fővel találkozót szervezett a hónap végén.

Februárban a farsangolásna]( ideje. Előző évekhez
hasonlóan szokásos Farcangi mulatságot, immár a Reuma
klubunk 2015 decemberében választott vezetője vaÍga
IstvínÍié Bo ka és segitői valamint az egyesület Iqúsági
Tagozata szervezték nagy sikelt aratva, közel 1l0 fő
klubtag és fogyatékkal élő szrímára. Szintén a hónap elején
megrendezett Nagymana klub és a KertbaÍátok Egyestilete
által szeryezetl farsangi mulatságra látogdtott az
egyesilletilnk liJubok - Iqúsági, Reuma, sM _ tagjai.

Márciusban együttmíiködő paÍherünkhöz a Dél-Borsodi Leadel Egyesület közgyíilésén
vettünk részt, ahol megfogalmazásla keÍült az elkövetkező
2017-es évle tervezett pályázatok igénye és lehetősége.
Mezőkövesdi civilszövetség ülésén voltunk a hónap elején'
Munkaértekezleten megbeszélt|ik a törr'ényi előírásokból
fakadó váltoáatások a szeNezetek múködése terén, valamint
a civil hét lendezvény solozat egyesüIetünkre hliruló lbladatok
teendőit, felelősök kijelölése megtörtént. A Sclerosis
Multiplex klub 12 fővel találkozót szeNezett a hónap végén

széklrrízunkbarr'

Áprilisban az imm.ír szintén hagyományosnak mondható
Mozgáskorlátozottak sfuospataki és Zemplén Térségi
Egyesülete X. Abylimpia sport és kézügyesség veBeny
meghívásfua látogaton kis csapatunk. Költészet napjáÍa
csopoÍosan látogattunk a mezőkövesdi kön}'t'tirba
Küldöttgyűlések meghiváslÍa, ebben a hónapban ozdra
látogattunk' Beszínoló Kiildöttközgyíilésünket taltottuk
közel 80 fő aktivista lészvételével egyestileti székházunkban'
Ujra megrendezésre keriilt az úilríny és az Egyesületiink szervezésével 

'jövőfomáló''pályaválasáást tiímogató lendszq kialakítrása fogyatékossággal é1ő és egészségkáxosodott
liatalok számára 1. workshopját szervezttik egyesületlink székházában. Nagy örömiinkle
Káplán UI elfogadta ,,Együtt Egymásért'' Egyesületiink Reumaklub meghívását és a kiizelgő
ünnepekől beszélt az érdeklődők számára klubfoglalkozás keletén beliil az egyesületiink
székh|izában'
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Májusban megÍendezésle került a máI hagyománnyá vált 

',civilPatádé 
Zsórybal' közel220

fő számára' Istentisáeletre látogattrrnk szihalomra az ott
míiködő társegyesületünk meghívásrínak tetti.ink eleget
saját lelki megkönnyebbillése érdekében is.
Küldöttgytilések meghívására, ebben a hónapban
Kazincbarcikára, Szihalomra és a Heves Megyei
Mozgáskollátozottak egyesületének beszrímoló
küldöttgyúléséIe látogattunk, míg a Hegyalja Kapuja
Mozg.ískorlátozott Egyesü|et 25 éves jubileumi

iimepségére mentiink. Tiszadorogmai csopoÍunk szeNezésében egy egész napos programon
vettilnk részt ahová hivatalosak voltak a kömyező telepiilésen miiködő csopoltok egyesületi
tagjaink is' ,'Együtt EgymáséÍt" Reuma klub és az IFI Tagozatunk szeNezésében, mint egy
110 tagunk ellátogatott GödöllőIe. Környék nevezetességeinek megtekintése volt az út
elsődleges célja, illetve egy szép emlékezetes nap kirándulás, kikapcsolódás vol1 a szeNezés
célja' Nagy öIömiinkle László Atya elfogadta ,,Egyiitt Egymáséfi'' Egyesiiletiink Reumaklub
meghívását és beszélt az érdeklődők számára klubfoglalkozás keretén belül az egyesületünk
székhrízábal.

Júniusban egyesületünk tagjai is elmentek,
Budakeszire a MERI sportnapra ahol egy felejthetetlen
napot töltöttek. A Holgász Egyesiiletek B'A.Z. Megyet
szövetsége, a Hoórvölgye Holgász Egyesiilet és a
Mozgásséfliltek Mezőkövesdi Egyesillet ismét
megrendezte Kelet-Magyarországi Mozgás - és
Látássérült Horgász Kupa velsenyét a Hoórvölgye
vizlározótt' A látvrínyos velsenyen közel l30
lbgyatékossággal é1ő solst.fusunk csapaÍvelseny
formájában töltött el egy nagyon kellemes napot'

e hónapban a vrírosnapi lendezvényen Egyesületíink
Mezőkövesd vrfuos Képviselő Testületének hatifuozata
éfielmében megkapta a Mezőkövesd PRo'URBE dijjal
kitiintetett civil szervezet elismerést. A díjátadón közel
150 fő egyesületi tagunk előtt köszöntük meg Fekete
Zoltrín Mezőkövesd Polgiírmesterének a megtisztelő
elismeres odaitelésél' Tnl'ormációs nap szervezésére
került sor egyesületünk székházában a térség civil
szeÍvezetei számára az együttműködő paftnednk civil
Inlbmációs Centrum kéIéséIe. A mrár hagyományosan

megrendezés.e kerülő Sakk xxxvll. Kis Matyo open velsen}te meghívást kapott az
egyesületünk vezetése is, ahol közösen elkészített ebéddel színesítettük a programot'

Augusztusban hónap közepén egy szép gesztussal
kedveskedett a Reuma klub vezetése az egyesületünk
tagsága számára' A klubtagságon tul meghivást
kapott aZ egyesÜletünk tagsága is egy közös
nyársalással egybekötött szabadidős ploglaíua'
Ebben a hónapban ismételten rendeztük meg közel
65 l'ö gyerek és kísérö s7iileik számára a már
hagyománnyá vrílt ,'Sziinidó Búcsúztató''
Iendezvén}t' A színes Pepe bohóc család músoÍát

Júliusban nagy meglepetésilnkle

kiegészítette az egyesületijnl( aktivistái és Önkéntesei közremiiködésével szervezett
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kózügyesség fejlesztó program, ahol a gyerekek kézügyesség képességciről adtak
tanúbizonyságot. Ezt követiien kötetlen beszélgetés mellett ajándéktárgyak solsolására keriilt
sol Egyesülelünk szék1úzáben megrendezésre kedilt a SAKK Diák olimpia.

Szeptelnberhen sikcrcs pályázatunknak köszönhetően a Hankook Tire Magyarország KÍl.
' 2012 őszén indítolta úljfua. és azóta is sikeresen

fol}'tatott Abroncsadományozási Programjára voltunk
hívatottak Rácalmásra ahol a pályázatban clnyert 8 db
adomiíny abloncsot adták át' Inlbrmációs nap
szeNezésére kedlt so. egyestiletiink székházában a
tórség civil szcrvczctci ós aktivistáj számáÍa a7
együttműködő paftnerünk Civil In1brmációs Centrum
kéréséIe' 

^ 
plogramsolozaÍon öt hélen kelesztlil köZel

45 civil szeNezeti aktivista vett Észt' Heine-Medin
találkozón vettünk részt ].]gcrbcn. Mczókövesd Önkorrnányzatának mcghívására közel 1l}0 fő
cgycsülcti tagunk résá vctt az klősügyi tanáccsal köZös vendégvárás iíszi prtrgramján a
Mezőkövesd-Zsóryban aZ Önlrolmányzatunk üdülőjében' Színes kulturális núsorral
kedveskedlek az idősek a meghívott vcndégck számára.

okt('iberben meghíváson vettünk részt a Kellbarátok a Matyó kertész egyesiilet j óvoltából. A
kiállítást az egyesü]etvezelője Herkely Károly nyilvánílotta meg' Köszöntötte a
me&ielenteket' Tállai András államtitkárt
oÍszággyúlési képvisclőt, a polgármcster
távollótóbcn Malatinszki Károly képviselő testiileti
tagot, JégeI Károly nyugirlmazott plébános a
Iimaszombati és a hajdilböszöményi kertész
egyesület megielent tagjait' BaLogh István ós
felesége méhószckct, valamint a m(jg'elenteket.
Mezőkövesdi Közijsségi Ház kultí[termében Iészt
vettünk egy jogi lanácsadó lórtllnon' FolytatÍuk e
hónap elején egyesülettintben a közel 60 főt szánláló temészetgyógyász klub Íendszctes
összejövetelét Témája Baltóknó I]' .ludjt az cmósztósről a gyomor tcvókcnysógéről taftott
alapos kcLLő rós7lctc7éssel tá|szólást Az emésztés elsií állmása az étkezés. A htinap elején
n'rár hagyományosnak mondható' v'kok és Gyengénlátók BAZ Megyei Egyesületének
Vezetősége kéIésére egyesülettink székháza adott helyet az infomációs nap szervezésónek. A
közös gondolkozás jcgyóbcn tagjaikkal mcgjsmcÍtcttük cgycsülctü k munkáiát és egyben
bcmutattuk szókházunkat is. Kulturális Találkoz<in vettünk lészt a Mozgáskollátozotlak

Sárospataki és Zemplén - Térségi Egyesülete által
szeÍevezett plogramon' Tagjaint versel pÍózával és
clbcszólósckkel színesítettók a hagyománnyá vált
összejtjvetelt- Klubvezetőnk kíséretében négyen ve1tün](
részl a mílsolban. Amikol odaéItiink regiszfációIa
kedlt sor' Az ünnepélyes megnyitó után elkezdődött a
músol. A nrúsor bcfciczósóvcl a fotóPályázat
ereclményhirdetésére került sor' Minden résztvevő
emléklapol kapott Civil kelekasztal beszélgetésen

voltunk Mezőkövesden ahol mcgbcszóltük az óv végén mcgrcndczcndó prograrnok
szcruczósóvcl kapcsolatos 1'eladatok és teendiík, készülve a kijzelgij Adventi hétvégékre.
Ismét 1ol}tattuk e hónap végén egyesületüntben a köZel 160 főt számláló Reuna klub
IendsZeres összejövete1ét'
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Novcmbcrbcn a Reüma kllLb lendezvényére ismét meghívott venclég volt VeIsleI sándor
Káplán Úr aki elfogadta ,'Együtt Hgymásót''
Egyesületünk Reumaklub meghívását és a Szentlélekről
beszélt az éIdeklődők számfua' Szeptembel köZepétől
ruhagytijtési akció0kat tovább folÍatva az é ntett
fogyatékossággal élő kiskorúakat nevelő családok
szrámára. Á hónap közepén újból köszöníöttÜk az
idősödő tagiainkat egy szép színes kulturiilis műsorral'
sztárvc dég volt szíj Melinda énekcsnő' Mcghívásunkra
közel 250 Íó tagunl és hozzá1aÍozói vettek részt. Az

Iljílsági csopofl aktivislái folytatták aZ érzékenyítő tréning, Dsély óIák ploglam solozatot.
Ezilttal a mezőkövesdi Bfudos Lajos Tagiskolákban, taLálko7Íak a cliákokkal az ötöCliktől
egószen a nyolcadikos korosztály volt jclcn, közel 75 1ó A hónap végén Bafiókné Bojtor
Judit a természetgyógyász klub vezetőjét meghitt családias kömyezetben köszöntötte a tagság
áldozatos odaadó mükájiinak elismeréseként' A Mezőkövesd város iíltal lendezett'
gyefiyagÉjtással egybekötött adventi vasámapok rcndc7xónycjn js részt vettiink, valamint a
városi karácsonyfára klubtagjaink készítettek kézimunkával díszeket: 

'.aranyrudakat".

Dcccmbcíbcn aZ Iljítsági tagozat szeNezésével
Mikulás iinnepséget taltottunk az egyesületbcn a
fogyatókossággal é1ő sédlt gycrmckck ós családtagjai
nagy örömére. Az évzáró szeretet ünnepe
rendezvényünlön fogadással, műsoÍal és ajándékkal
kedveskedtiink munkatfusainloak és aktiváinknak.
MáI hagyománynak számít' hogy Mikuláskor a
Dohány útj '.Add a kczed'' lakóotthon lakóit
meglátogattuk. Két Mikulásunk szómkozÍaÍta' és
osztolta a csomagokat a lakóknak' és a napköziseknek' Nagy volt az öIöm, máI vártak
benniinket, énekkel, és versekkel kedveskcdtck l'agozataink ós klubjaink közös év végi
öss7ciövctc]t szcrvoztck a Karácsony jegyében, vacsorával egybekötve a MILLENII]M
étteremben. Köszöntötték a klubvezetőket' a gyógytomászokat, a temészetgyógyász klub
vezeÍőit, és minden klubtagot, kiemelve azokat' akik hozzájárulnak a klttbbok szebb, jobb
múködéséhez' Kalácsonykol több szeÍetetet kap mindenki' Az ünrrep hangulatát Karácsonyi
vcrsek' énekek színesítették. A finom vacsora elfogyasztása után mcgszólalt a zcnc, lctt jó
hangulat, tánc kb. l8 órakor feieződött be a íalálkozó'

Kicmcla íllami ltladat| 2017-es év folyamán 19 fo megváltozott munkaképességií
rnurkavállaló lészéfe biáosítotful']k munkalchctőséget. Az clnycft bértámogatás ncm fedi le
100%-ban a mcgnövckcdctt foglalkoáatott létszrim bér és egyéb költség igényét. A nagyon
szigorú gazdrílkodiísnzrk és a működéstinl< bel'olyl árbevételnek köszönhetően aZ egyesületi
míiködés nincs és nem is volt veszélyben'

Egyesületünk 2017' ápri|ts 08-án tartotta kÜldöttközgyűlését, ahol beszámoltunk az előző
évben végzett tevékenységünklől' Ismeúettiik a köáasznúsági' ill' pénzügyi beszámolót' A
Mozgássérültek Mezőkövesdi Esresülete szerepel a köztartozás mentes adózók
listájában nem volt és nincs ádó és esréb köztartozása.

Öss'cgc'vc: A 2017. évet befejezdik' A klubtagok sok tapasztalattal, élménnyel lettek
gazdagabbak' A következő évct is szeretnénkjól kihasználni, minél több találkozót szervezni.
A tagokat igyekszünk bevonni, muúákodni, segíteni, hogy a klubélet minél mozgalmasabb,
családiasabb ]egyen.
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Fiataljaink valamint a Heine-Medin, Sclerosis Multiplex, Reuma és a Telmészelgyógyász
klubjaink havi rendszcrcsséggel összejönnek beszélgetni az egyesületünkben, vagy proglamot
szcrveznek maguknak a városkülönböző intézménycibc. Az egyesület érdekköróbcn miiködő
klubok részéIe leheÍőséget biztosítunk székhelyünkön a lendszeles plo$amjaik megtartására
valamint arra, hogy előadókat hívjanak rneg klttb1bglalkozásaika'

Boldog új évet mindenkinek.
2018 év 365 nap minclen órája
Minden perce legyen sikeres

Legyen békesség, n)ugalom' olöm és boldogság,jó egészség Az egész világon'

t'gyesületünknél 201 6-ben lefolyt totÍ elleníirzések

2017. nárcirrs 04. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Felügyelő Bizottság soron
kövelkező ülése. Felügyelő Bizottság
Iészéről| Fiigedi lstván, GáspáI Anna,
\4oldoványi las,/lÖ. lari Vincc is Vargané
KerékgyáÍó Ildikó Felügyelő Bizottság
meghallgatta aZ egyesüleÍ elnökének Bukta
László 2016' évle vonatkozó éItékelését, a
2017. óv fcladataira vonatkozó
előirányzatokat az úi szabályzatok, törvónyek

változásának ha1ása az egyesület tevékenységére vonatkozóan. A 2016. Pénzügyi adatok
ismeltetését,2017. évi költségvetés telvezetét. A bizottság megviÍaÍta és el1bgMta a
20] 7' óvi munkateNét' Összességében megállapitotta, hogy az egyesiilet a törvényeknek
n'regfelelően működik gazdálkodása clfogadható a klub múködósc példaértékú'
gazdálkodásuk a szerény keretek kajzött jól működik. Az FB összefoglalójában
megállapította| az egyesület 2016. évi eddigi tevékenysége meglélelt a közhasznú
szervezeteke vonatkozó jogszabályi előírásoknak' Az egyesiilet megalakítása óta a
célnak és iogszabályi clőírásoknak ncgfclclőcn múködik, a rendelkezésre á11ó

pénzeszköZöket ésszerűen használja l'el A szervezett programok jól szolgálják a
Íbgyatékkal élők elvfu ásaiÍ.

20l7. rnírcius 2l. Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-7crnplón Megyei lgazgatóság
Allampénztári Iroda részéről: Huszár Sándrrr, Répási-Gyurcsó Eva referensck végeztek
átlbgó ellenőrzést az együttműködésünk kapcsrin kialakult kötelezettségekre. Az
ellenőÚés kapcsán lnegállapítást nyelt, hogy a megváltott munkaképességú dolgozók bér
és járulék kifizctósci rcndben mcgtöIté tck a szánrlák zárolásai clLátottak' A munkáltató
jogosult a védett státuszra.

2017. április 08. Mozgásséfliltek Mezőkövesdi
Egyesület Felügyelő Bjzottság beszámolt az
egyesület Ktildöttközgyűlésén. TájékoztatásÍ
adott a 2016-os év ellenőrzési tapasztalatokIól'
Javaslatokat tett az cgycsület 20l7. évi
gazJaságos miil'öJcsé\ el LapCsolalos ell árásaira,
a tagdíjak Íendezésére Küldöttközg}'tilésnek az
t't] összcfoglalójában megállapította| az
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egyesül€t 2016 évi eddigi tevékenysége megfelel a közhasznú szeNezeteke vonatkozó
jogszabályi előírásoknak. Az egyesület megalaIdtása óta a célnak és jogszabályi
előírásoknak megfelelően mÍiködik, a rendelkezésre álló pénzeszkőzöket ésszenien
használja fel. A szervezett programok.iól szolgtálják a fogyatékkal élők elvárásait'

2017. május 27. Mozgássédlltek Mezőkövesdi Egyesület Felügyelő Bizottság soron
következő ülése' Felügyelő Bizottság részéIől:
Fügedi István, Gáspár Anna, Moldoványi László,
Tari vince Felügyelő Bizoftság tagiai meghallgatta
az egyesület elnökének Bukta László
küldöttközgyűlés előkészületeilől való jelentését.
Az Egyesület 2017' évi időarányos működési - és
sza*mai besziÍnolójának ismertetését, az Egyesület
gazdasági beszrímolóját' Jelentést hallgatott meg az

Akkreditációs foglalkoztatrís ak1uális feladatok, tervekkel kapcsolatosan Ducsai Judit

Mentor Tanácsadó beszámolójából. Információt kaptak a 2017 év kezdeti nehézségekől,
a minimrílbér és galantált bér emelések haLísairól. A bizottság örömmel Í\wgÍá^a a
mqgváltozott munkaképességú foglalkoztalás létszíÍn növekedését, aÍnely az egyesületi
munkában végzett munkát segíti színvonalát nagyméfiékben növeli' Az FB
összefoglalójában megállapította: az egyesiilet továbha is megfelelt a szervezeteke
vorratkozó jogszabályi előírrisoknak. Az egyesület a kitÍízött célnak és jogszabáyi
előírásoknak megfelelően múködik, a lendelkezésre á11ó pénzeszközöket ésszelúen
használja'fel. A szervezett prcgramokjól szolgálják a fogyatékkal élők elvárásait.

- 2017. június 22. Ma1yar Á[amkincst|íI Borsod-AbaÚj-Zemplén Megyei lgazgatóság
ÁllampénááÍi Iroda részéről: Bognárné Kiss Erika és Szabóné Csótó Judit refelensek
végeztek átfogó ellenőüést az együttÍnílködésijnk kapcsán kialakult kötelezettségeke'
Helyszíni ellenőrzést végeztek a megviíltozott munkaképességú munkavílalókat
foglalkoztató szervezetek 321/2012 .c{I'16.) Ko1m' rendelet 55B $-a szerinti egyszeri
trímogatásának pénzügyi állami támogatásfuól' Az ellenőrzés kapcsán megállapítást
nyert, hogy a megváltott munkaképességű dolgozók munkahelykörülményeinek javítását
célzó berulr.ízások kifizetései lendben megtörténtek a szrámlák záÍolásai ellátottak.

- 2017. július 18. Nemzeti Rehabilitációs és szociais Hivatal Foglalkoztatási
Rehabilitációs és Akkredit{ciós Főosztály helyszíni ellenőrzése: Dr' Kiss Zoltán és
Román Dezső akkÍeditációs €llenőrök. Az ellenőrzés a megváltozott munkaképességú
muntavállalókat foglalkoztató foglalkoztatásláioz nÉjtott költségvetési támogatásokól
szóló 327/20I2'(lX'l6.) korm. rendelet 16. s-a, továbbá a közi$az$atási hatósági eljárás
és szolgráltatr{s általános szabályailóI szóIó 2004' évi cxl-' toruény 87-94 $-ai alapján
töftént' EllenőÍzés kite4edt az egyesület Mezőcsát telephelyére és a Mezőkövesd
székf,lá2Ála. A megviíltozott munl<aképességú személyek foglalkoáatásának feltételei
mindenben megfelelnek, az ellelőtzés solán szabálytalaÍlságot, hiányosságot nem
tapasáaltak' Az ellenőrzés nem tárt fel problémát, jogsértést, illetve szabiílyszegést'

- 2017. július 18. Magyal Á[an dncstár Borcod-Abaúj-Zemplén Megyei llazgalóság
AllampénzL{ri lroda részéről: Bognárnó Kiss Erika' Bordács Anita ós Győri szandra
referensek végeáek átfogó ellenőÍzést az együttÍnúködésijnk kapcsán kialakult
kötelezettségeke' A helyszíni ellenőrzés a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoáató munkáltatók akkeditíciójáról, valamint a megviíltozott
munkatépességű munkavállalók foglalkoztatrásához nyújtható költségvetési támogatlís
felhasznrílásíra terjed ki. Áz ellenőÍzés kapcsiín meglállapítiíst nyeÍt, hogy a megváltott
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munkaképességű dolgozók bér és járulék kifizetései rendben megtörténtek a szrímlák
zÍolásai ellálottak' A munkríltató továbbla is jogosult a védett stítuszra.

2017. július 22. Mözgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Felügyelő Bizottság soron
következő ülése. Felügyeló Bizottság lészéIől: Fügedi István, Gáspár Ania, Moldoviínyi
László, Tari vince Felügyelő Bizottság tagjai meghallgatta az egyesület elnökének Bukta
László MEOSZ Elnökségi üléseiről szóIó jelentését' Az Egyesiilet 2017' évi miiködési-
és szakmai beszrámolójának ismertetését követően a 2o|'7 évi gazdiílkodási feladatokól
kaptak infomációt Deáki Imréné gazdasági vezető lészéIől' Deákiné tíjékoztatíst adott
az aktuáLlis pályárAtok helyzetéről' bevételi ' kiadási mérlegről' Megn)'ugtató volt az FB

száÍA6Ía az a fajta gazdálkodási fegyelem ami az egyesületre
jellemző az idei évre is. Ezt követően varga IstváÍÍé
Reumaklub vezető adott lészletes tájékoztatíst a klubélet eddigi
eseményeiről' Beszámolóból kitiint, hogy a klub múködése stabil
és a szakmaiságot megtartva tagságának megelégedésére
mÍiködik. Összességében meglíllapította, hogy az egyesület a
kitűzött célnak és jogszabáll előírásoknak megfelelően múködik,
a Iendelkezésre álló pénzeszközöket ésszeríien használja fel' A
szervezett programok jól szolgáljá'k a fogyatékkal élők e1várrísait.

2017. szeptember 16' Mozgássédltek Mezőkövesdi Egyesület Felügyelő Bizottság
solon következő ülése' Felügyelő Bizottság részéről: Fügedi István, Gáspár Anna,
Moldovrányi László, Tari vince Felügyelő Bizottság tagjai meghallgatta az egyesület
elnökének Bukta László az elóző FB ülés óta történtekől való jelentését. Megismerhette
azFB tagsága az Egyesiilet 2017. éü időalányos mÍíködését - és szakmai beszrímolóját,
az egyesület gazdálkod.ísát' A Felügyelő Bizottság meghallgatta Korenné orosz Edit a
Támogató Szolgáat vezetőjének beszámolóját.

ÖIömmel adott hangot, hogy a MagyaÍ Nemzeti Bank kéÍésiink meghallgatását köv€tően
7,6 milli forint tíÍnogatíssal hozzájfun|Í egy Ford Tranzit személysziíllító korszerű
gépkocsi vétellfutíhoz. Összességében megálapította, hogy a szolgálat a törvényeknek
megfelelően míiködik, több váltoás is történt a20l1 évifinalszitozás kapcsán de mind a
zavartalan mÍiködést célozta. Továbbra is szigoru gazdálkod.{s jellemzi a szociális
intézÍnény míiködését. gazdálkodása és mÍiködése összességében elfogadható.

A szolgálat beszámolóját követő€n az egyesület Iqúsági Tagozat vezetője Kurucznó
Panyi Tünde adott tájékoztatást az éves munkájukól az Ifiúsági klub múködése
példaertékú, gazdálkodású a szerény keretek között jól múködik. Továbbra is javasolja
és megbízza az FB yezetőii Gáspár Anna személyét, hogy az Egyesület évközi
munkájába folyamatosan betekintsen. A vezetőséggel szolos kapcsolatot tartson, egyes
esetekben tanácsaival s€gítse annak munkáját' A megállapíL{sairól, észrevételeiről
kéthavonta szóbán tájékoztassa az FB elnököt. Amennyiben az Egyesület tevékenysége
soiín szabál}'ta1anságot, hiányosságot ríllapít meg, maladéktalanul íIrísban jeleznie kell az
FB elnöknek, aki rendkíviili FB összehívását kezdeményeáeti'

2017' október 21. Mozgássédltek Mezőkövesdi Egyestilet Felügyelő Bizottság soron
következő ülése. Felügyelő Bizottság meghallgatta a ,,Bokéta'' apartÍnaÍ \1áz
gondnokának és az egyesület Sorstársi tanácsadóinak beszámolóit. Az egyesület 2017.
évi üdtiltetésével kapcsolatos teendőiről és annak beszímolójáról Kovács Anna az üdülő
gondnoka adott tájékoáatiíst. osszességében megállapításra kedilt, hogy a 2017. évben
zavaÍtalan és panaszmentes vendég fogadás töÍént. Kiemelkedő gond és probléma nem
volt. Fokoz^tos fejlesáéseket hajtottunk végre, ami az üdültetés kényelmét szolgálta a
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hozzánk látogató vendégek számríra. Kisebb fennakadás történt a sajnálatos Rózsa Panzió
esete kapcsiin, de ezt is sikerült időben áthidalni és a Hajnal Hotel készséggel állt a
venclégeink étkeztetese kapcsán. Az egyesület sorstársi tanícsadói Balogi Sándorné'
Panyi Tünde és Gáspár László adott tájékoztatást az időalányos 2017' I-III negyedévi
munkákól. A sorstfusi tanácsadók az előírásnak megfe|elően végzik munkájukat bér és
megbízási díj kifizetése mellett'

valamennyi solstfusi tanácsadó munkáját segíti az egyesület meglévő infrastuLturája, és
a foglalkozatott MMK-S munkatrtsai' A Felügyelő Bizottság a Mozgiíssérült
Mezőkövesdi Egyesület minden aktív tisztségviselőjének, önténtesének munkáját
elismeri. A Felügyelő Bizottság javaslata az egyesület vezetésének, hogy hasonló
odaf,rgyeléssel és gondossággal jálanak el a pihenni vágyó venrlégek kapcsán az
elkövetkező időkben is' Továbbra is javasolja az üdülő komplexum kényelmi
szempontok figyelembevétele mellett a lbjlesztést. A solstfusi tanácsadók munkáját
megköszönve javasolja az FB az egyesület elnökségének, hogy a továbbképzéseket
kísérjék figyelemmelés a lehetséges képzéseket ne hagyja ki.

2017. december 16. Mozgássérültek Mezőkövesdi
Egyesiilet Felügyelő Bizottság solon következő
iilése. osszcgezvc megállapítható: hogy az
egyesiilet a rendelkezésre álló pénzeszközöket
ésszerúen haszniilja fel. Egyesületiint a MEoSZ-
szal, tiÍsegyesilletekkel, önkományzatokkal és a
civil szénr'ezetekkel kiépített jó kapcsolatot
továbbra is fenntafija. Megállapításla került, hogy
az Alapító okirat szabálya szerint folÍ az Egyesiilet múködése, mintegy l8 hat]Íozatban
közel 21 pontot lbgadott el. Megállapítá$a kertllt, hogy az Egyesiilet 2017' évi
tevékenységét, a fontosabb eseményeket, döntéseket, gazdasági tevékenységet,
átláthatóan, a töNényi és jogszabályi' valamint az Alapító okirati szabályok szerint
folÍatta.

Anyagi forrásaink

Tagdíjak és pártolói tagdíjak
MEoSZ tagarányos és feladatariínyos t|áÍnogatása
Kötelező feladatellátás nomativ támogatással Támogató Szállító Szolgálat Magyal
Álamkincstá| Bolsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága
Budapest Fővfuos Kormányhivatala Rehabilitációs Főosáály
Önkormárryzatok támo gaíísa
Magyar Allamkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága
NEA Pályázatokon nyefi pénzeszközök (előfinanszírozott)
SZ)A 1%.-a
Egyesület szociiílis üdültetés miiködésének költség trímogatása
Adományok
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Legfőbb támoeatónk

Budapest FőviáÍos Kormányhivatala

Nemzetgazdasá9i

Mezőkövesd Város Önkorrnányzata

Tállai András
Minisztérium Parlamenti és Adóügyekért Helyettes

Államtitkára

Maryar Nemzeti Bank

rvrrdsz
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek országos szövetség€

Gelej
MezőkeIesáes

Stíly
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További t{pq9g3!i!!4!

Iiakai szerszímgép SzeNíz Kft' Mezőkövesd
Borsod-Abaúj -Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Mezőkövesdi Járási

I{ivatal Járási Munkaügyi KiÍendeltsége
JARTT, Cilcuit Hun€aly Kft. Tiszaújvríros

KoRoNATAKAREKTa ékszövetkezet
LEAX Hungary Zrt.

Matyó Agrár Termelő szoletkezet Zrt.
Mentol Computel Kft. Mezókövesd

MODINE Hmgaria Kft.
PAPP-PEK KFT

Rehabilitácíós Szakigazgatási szerve
Szilvási Epítő

, Demenczéné
Patai Attila

Pelyhe Józsefné
Puzsár Józsefné
Kovács Jiínos

' Tóth An&ás

Egviithnúkiidő Dartnereink

B'-A.-Z. Megyei.civil Infomációs Központ
Egri Pászto lgyi Altaláaos Iskola és Gimnrízium

Egri Dobó István GimnáziuGiírdonyi Géza Cisáercia GiÍfuxízium Szakközépiskola és
Kollégium

Egri Szilágyi Erzsébet Girnnázium és Kollégium
Esztelhízy Kárcly Főiskola Gyakorló Általá'nos, Közép-, Alapfokú Míir'észeti Iskola és

Pedagógiai Intézet
Esély és Részvétel Közhasznú Egyesíjlete

FIPU ( Protestánsok Nemzetközi Összefogáséfi Alapítvány )
HlD Kulttrák, Korosáályok, Közösségek Között Egyesület

Kács Község Önkormán;zata
MagyaT R€umabetegek Egyesiilete

Magyar sclerosis Multiplex Tfusaság Tagszervezeteinek szövetsége
Matyó Népművészeti Egyesiilet

Mezőkövesd Zsóry SE
Mezőkövesdi KistéÍségi szociális és Gyermekjóléti szolgálat

Mezőkövesdi Média NonFofit Kft.
Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány

Mezőkövesdi Római Katólikus Plébániahivatal
Mezőkövesdi Szent László Közgazdasági Szakközépiskola és GiÍnnázium

Mezőkövesdi széchenyi István Katolikus Középiskola
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete

Mozgáskorlátozottak Dél_alföldi Regíonális Egyesülete
Mozgáskollátozottak Egyesilleteinek országos szövetsége

Mozgáskollátozottak Heves Város és Vonzáskörzetének Egyesülete
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Mozgáskorlátozottak Akadál}nc tcs Jólótóófi Közhasznú Alapítvány
Mozgássórültek Zala Megyei Egyesülete

. o.,tli \l ugdijrs Klrrb
Öná,J lo Vissig Lletminciség Fej lesu tri A laprtr an5

Regionális Civil Központ Alapítvány
sikctck ós Nagyotthallók országos Szövelsége SINoSZ Miskolc

széchenyi lstván ngyetem GyőI
Szihalom Mozgáskorlátozottainak ós Barátainak I']gycsülctc

szikra Alapítvány
Útirány Egyesület

vakok és Cyengénlátók Borsod-AbaíÚ-ZcmpLé1r Mcgyci I']gycsülctc

Köszönjiik íámogaíóink eg/üttmííködéséa segítsegéa, valamint csoPoftvezetőink'
munkatársaink rnunk'íját

Mezőkövesd' 20l7. janurír l5.

Bukta L

*A sértift enfierefrlefrjgguívat a fuqes éi ní[nó ébthoz,
ot an Rjtúhh1eLftpzat, 4n2tyeL6iztosEó&nék ósóguÉgt,

" 'ííLo$ , ,,.)

erőst i&ör.aizaÍru&LÍ, és n egLórnJíníaÉlív íészaét2hifut 4 LózösséÚ6eL'
*A szefttat Dtóblítjt oe enrfu, d.zt i5, aÉi a$e azt is' a.Éi Rwia'

KöZólcti tcyókcnysóg kiemelkedő rendezvények melyen képviselti.ik
egyesü|etünket 2016-ban a kiivetkezíík voltak

Mozgássédltek Mezőkövesdi Egyesülete 207'1. évi I. soron következő elnökségi iilése 3400
Mezőkövesd, Abkarovits Jenő téI l' 2017'01'04.
MEosZ 2017' évi l' solos elnökségi ülése MEoSZ Királyi Lovastanya éttelem 6440
Jánoshalma Parcelok 2'7 /a' 20'17.01.19,-20.
Matyó Rózsa ünnepe gálaműsor. Viírosi spoftcsamok Mezőkövesd, Kavicsos tó út 9'
2017.01.21.
MozgásszeNi Rehabilitációs Központ betegeiért alapítvány Vu' ünnepélyes alapítvány bá'
3400 Mezőkövesd, Közösségi Ház Mezőkövesd, Szent Liíszló tét 24.20''7.0I'21.
Szívhangok szakaszbemutató. Mezőkövesdi Közösségi Ház' 3400 Mezőkövosd, szent László
tér 24 . 2017 .0I '27 .

Forralt boros, Disznótoros Szabadtéri Gasztro Party hízóvágás. 3413 CseÍépfalu, Bezelédi
Pincesor.20l7 01.28
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- Matyó Kertbarát Egyesület FaTsangi batyus bríl' Mezőkövesd Közösségi Ház táncterme'

Mezőkövesd, Szent LászIó ÍéÍ 24' 2017.01.28.
- Mozgássédltek Mezőtövesdi Egyesülete a20I'7' évi 2' solon következő elnökségi illése 3400

Mezőkövesd, Abkalovits Jenő téI 1. 2017.02.01'
- Erzsébet táborok évindító tájékoáatója a Diósgyőd gimnáziumban. 3525 Miskolc, Kiss

Tábomok út 42. 2017.02.01.
- Matyó Múzeum és a Mezókövesdi KÖZKINCS_TÁR Nonprofit Kft. ,,Képek emlékek

pillanatok'' fotóaxchí\.um kiállítás megnyitó' 3400 Mezőkövesd, Szent Laszló lér 24.
2017.02.09.

- Minderurapi hagyomlínyain} a népi művészetek házában Mezőkövesden a Hadas vifuo$észben.
3400 Mezókövesd, Hadas' 2017'02.10.

- VI' Falusi kamlamustra kocsonya és házi létes készítő verseny. 3412 Bogács, Közösségi Ház
Alkotmány út 5. 2017.02.11.

- Mezőkövesd vríros képviselő testületi ülése. Mezőkövesd közös önkormányzati hivatal ,,B''
épiilet félemeleti nag)'tanácsadó tercm, 3400 Mezőkövesd, Mátyás kilály űt Il4.2017.02.22.

- Miskolci kocsonya farsang. szinva telaszon, a ,'szele1emlakatos'' hídfőnél. 3527 Miskolc,
sziÍr'v,d' teÍasz' 2017.02.|7 -19.

- Kerekes székes vívó világkupa Kaposvríri Zsolt emlékverseny. Hotel Eger & park 3300 Eger,
szélloda ít l ' 2017 '02.17 .-I9 .

- MEoSZ 201'I. éyi 2' solos elnökségi ülése MEosZ '' Rádai Siíndol'' telem 1032 Budapest, san
MaÍco !.7 6' 2017.02,20,

- Mozgássériiltek Mezőkövesdi Egyesülete a 2o|'7.évi 3. soron követk€ző elnökségi ülése 3400
Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér l' 2017.03.01.

- PáIyézati információs nap. Budapest, MEosZ széklr.íz' 1032 Budapest, San Marco u' 76'
2017.03.02.

- Tanácsadó nap (CIc). Esély és tészvétel közhasznú egyesiilet B.-A'-Z' Megyei civil
Infomációs Cenh1lm Iroda. 3525 Miskolc, széchenyi út 12. 2017.03.14.

_ MEoSZ Továbbképzés ,,Rádai Sándol'' terem. 1032 Budapest, Sm Marco u' 76. 2017.03.14'
- 1848-49 es Forradalom és szabadságharc 169' évfordulójának rendezvénye, koszorÓzás az

l848-as Emlékműnél Emlékműsor 3400 Mezőköv€sd, Közösségi Ház színházterme.
2017.03.14.

- MEosZ 2oI'7 ' é.vi 2. egyeztető e]nökségi ülés MEoSZ Központ ,,Rádai Sándof' emlékterem
1032 Budapest, San Marco t'76.2017.03,21.

- Mozgáskollátozottak sárospalaki és Zemplén_térségi Egyesülete szeNezésében xII. Abylimpia
sport és kézügyességi r erseny. Kazincz; ferenc Állalános iskola Jo80 sátora]jaüjhely. Deá( út
14. 2017 .04.01.

- családi Húsvét Bogácson 34l2 Bogács, Rendezvény téI. 2017. 04.15-16 .

- Matyó Húsvét Mezőkövesden 3400 Mezőkövesd, Hadas viíroslész2o17.o4.I5-17 '- Magyal Tlirház Húsvétja 3377 szihalom, Széchenyi út 3. 2017.04.16.
- Toj ásvadászat Noszvaj on 3 32 5 Noszvaj , F őtér 2ol7.04'16.
- Cseresznyefa ürágzás iinnepe szomolya 341 l szomoly4 Központi Rendezvén}.téI.2017.04.16.
- Régiós találkozó Rügybázis központ 9021 Győr, Aradi véftanúk Í\t 19.2011.04.20.
- Régiós találkozó Miskolc 2017.04.21.
- Megváltozott munkaképességíi személyek foglalkoztatísa_konzultáció Budapesti Kereskedelmi

és Iparkamara l 0 1 6 Budapest, Ikisáina kft ' 99 . 2011 .04.2I'
- Régiós találkozó a Budapesti Európai I!úsági központban' 1024 Budapest, Z1v4t4l l]' l'

2017.04.24 .

- Mozgáskorlátozottak Ózd Vátos Egyesiilete Küldöttközgyűlés Civil Ház 3600, Ózd, Árpád
lezéÍ Íi 29 ' 2017 ,04,28'

- Majális a Zsóry lihdőben 3400 Mezőkövesd, Zsóry Ftirdő 2017.05.01'
_ Majális Tibolddarócon 3423 Tibolddaróc, Futballpálya 2017.05'01.
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- MEosZ Küldött közgÉlés és képzési progÉm Hajdú konfelencia telem, 4200 Hajdúszoboszló,
Houngest Hotel Béke. 2017.05'02.-05.

- Esély és Részvétel Közhasznú Egyesiilet civil szervezetek gazdrílkodásának számvitelének
adózásának szabályairól szóló előadás Miskolc városháza dísztelem' 3525 Miskolc, Vtitoshríz
tér 8' 2017.05.04.

. - MozgiíssérÜltek Mezőkövesdi Egyesiilete a 20)"7.éyi 5. solon következő elnökségi ülése 3400
Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 2017.05.10'

- MagyaÍ Paralimpiai bizottság közgyűlése Földszinti tárgyaló. 1146 Budapest, István mezeje út
1-3 . 2017 ,05.r2.

- Közösségek hete Családbalát hétvége Mezőnagymiháy Művelódési Ház és Kön}.vtrír 3443
Mezőnagymihríly' Kossuth u' 73. 2017.05.13.

- Szihalom Mozgáskorlátozottainak és Barátainak Egyesülete, Római Katolikus Szentmise a
mozgáskollátozott, Íbgyatékl@l é1ő sorstrtsainká1 Római Katolikus Jézus Menybemenetele
Nag}'templom 3377 szihalom, Hunyadi Út 60. 2017.05.13'

_ Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete éves beszámoló Küldöttközgyúlés 3700
Kazincbarcika, Kazinczy tét 2. $ályászk|ub) 2017.05.17.

_ Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. MÚzeumi világnap 3400 Mezőkövesd, Szent
László t& 8. 2017.05.18.

_ Dél-Borsodi Idősügyi Tanács és Tiszadorogmai Nyugdíjas klub ',Kihívás napja'' a Tisza pafion.
3466 Tiszadorogma, Tisza paí. 2017.05'18.

_ 25 éves a ,,Hegyalja Kapuja'' Mozgáskollátozottak és Fogyatékkal Élök Egyesiilete IIl.
Esélyegyenlőségi konferencia 3900 Szerencs, Ríkóczy vlír színházterem és Ákád. 2017.05.18-
19.

_ camelot -MozgásséÍijlt Fiatalok Gyórí Egy€sülete évi közgyűlés A Magyar Máltai
szeretetszolgálal te ileti szélihr{zinak ta ícsterme 9000 Győr, Anadé L. út 1. 2017.05.19.

- Mozgássériiltek Heves Megyei Egyesülete KüldöttközgÉlés 3300 Eger, AÍanysíp étterem.
Batkóczy tt 4 ' 2017 .05.20.

- Mozgássériiltek Jász-Nagykun Szolnok Megyei Egyesülete Kiildottközgyíilés Sípos orbán
szakképző Iskola és kollégirun 5000 szolnok, GyermekviÍos út 1 .2oI7.05.20,

- vII. Gyermeknap Vatta- játszótéI 3431, vatta, Szemele Bertalan!.2.2ol7.o5'2o.
- Mozgáskollátozottak Heves vfuos vonzásköIzetének Egyesülete KÜldöttközgyűlés

Csillagbojtár rendezvényház 3360, Heves, Szerelem Alaéd út 4. 2017.05.20
_ Lajosvárosi majális Egerben Sportpáya 3300 EgeI' Itúság út 2017.05.20.
- Mozgássériiltek Budapesti Egyesülete 40. Jubileumi Közgyúlése' Budavfui önkorminyzat lol4

Budapest, Kapisztrán t& I . 2oI1 '05.20.- MEosZ 20|'7 ' éyi 4. Iendkivüli záxt elnökségi ülése MEOSZ ''R.ídai Sándor'' terem 1032
Budapest, San Marco v'16. 20L7,05.20,

- Integráció a szinpadon a zene és a trínc jegyében Gálaest esélyegyenlőségi nap ÁÍanÍíz
kultwház Tolnai Klfui színpad 1052 Budapest v. keriíet, Alany János utca l0. 2017'05'27.

- vI' cseÍépi ptálinkamusta és borverseny Cserépfalú Hórvölgye Míivelódési Htíz és Köny\.tíl
3413 Cserépfalu, Kossuth út l52' 2017.05.27.

- Magyar Hősök Emlékünnepe Mezőkövesd Jézus szíve templom mellett Kavicsos tónál 3400
Mezőkövesd, Mátyás kiÍáIy ír 63/a. 2oI7 .o5.2a'

- Agatha christie A vád tanúja című előadása Közösségi Ház szitlházterme 3400 Mezőkövesd,
s zent LászIó léÍ 24. 20 1 7.06'03.

- MozgásséÍültek Mezókövesdi Egyesülete a 2ol'7 'évi 6. soron következő elnökségi tilése 3400
Mezőkövesd, Abkaloüts J't& 1. 2017'06.07.

_ Hajnal József Má4<dobáló c' regényének b€mutatiísa. II. RáJ<óczy Ferenc Megyei és Vrírosi
könyúrír központi épületében 3500 Miskolc, GöIgey Arlul u' 1l.2017.06'07.

_ SugáI Mátyás Csodavilággyökerek c. könyv bemutatoja Mezókövesdi váTosi Kön}.vtár
olvasóterme 3400 Mezőkövesd. szent LászIó téÍ 24 ' 2017 ,06,08.
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- xLI. Matyó Kupa Sakk villámverseny. Mezőkövesd Zsóry SE. Mezőkövesd széchenyi Istvrín
katolikus Középiskola 3400 Mezőkövesd, GIóf Zichy Jrínos út 18 .2oI7.06.10.

_ VIII. MERI sportnap orczágos otvosi Rehabilitációs Intézet, 1121, Budapest xll. keÍület,
Szanatórium út l9. 2017.06'10.

- Virágkonyha az ehető világok varázslatos virága Halmos Mónika előadása Mezőkövesdi Városi
Kön)ntr{r olvasóteme 3400 Mezőkövesd, Madách kffe u. I.2011'06.13'

- MEosZ 20l'7 ' évi' 6 e]nökségi iilése' MEosZ Központ 
''Rádai 

Sándor'' emlékterem 1032
Budapest, San Marco ít 7 6.20Í1 .07 .03,

- Mozgáss&ültek Mezőkövesdi EgyesÍilete a' 20]"7 'é,'ri'7 ' soron következő Elnökségi ülése 3400
Mezőkövesd, Abkarovits Jenő'téI 1' 2017.07'05'

_ Matyóftjldi Folklórfesztiviíl Mezőkövesden 3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori út 5. 2017.08.04.-
05.-06.

' MozgásséÍüItek Mezőkövesdi Egyesülete a 2017.évi 8. soron következő Elnökségi ülése 3400
Mezőkövesd, Abkarovits Jenő' tér 1. 2017'08.09.

_ olszágos sM nap Somogy megyei Sclerosis multiplex Egyesület és Kaposi Mór oktató kórház
7400 Kaposvár, Talli an Gy'ala ít 2o-32.2017 .08.25.

" Mezőkövesd szent Istviín szobomái Álhmalapító koszoruzási iinnepsege 34oo Mezőkövesd,
Kavicsos tó 2017.08.20.

- MEosZ 2011 . éi 7. solos elnökségi ülése MEoSZ " Rádai S.índor'' teÍem l 032 Budapest, San
Marco u.76. 2017.08.29.

- országos SM nap Műszaki szakképzési CentÍum Szo]nok 5000, Szo]nok Bán út 9' 2017.09.02.
_ Mozgássérliltek Mezőkövesdi Egyesiilete a 201"7.évi 9. soron következő Elnökségi ülése 3400

Mezőkövesd, Abkalovits Jenő' tér 1' 2017.09.06'
- 13. Esélyegyenlőségi nap rendezvény. Kazincbarcika spoíközpont munkacsamoka' 3700

Kazincbarcika, Akácfa ít 2' 2017.09.09.
- Hatvan város és Kömyéke Mozgáskollátozottak Egyesülete 25. évfordulós Jubileumi

rendezvénye. Lisá Ferenc vasutas művelődési ház (DAII) 3300 Hatvan' Mésáros Lrízár utca
6.2011.09.20.

- Önrendelkező Életet É1"ittititai észr€vételek A Mozgáskorlátozott Emberek Önálló
életvitelének lehetőségeiről l051 Budapest, NádoI utca 22. 2o!7.o9.21'

_ Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas Velseny és Lovasterápiás Verseny Nemzetközi
Gyermekmentő szolgálat Lovastelápiás oktató központja 2151 Fót, vörösmaÍty tér 2.
2011,09.22:24.

_ slNosz 65. éves Jubileumi Íirrrepsége Miskolc' NépkeÍi vigadó. 3528 Miskolc, Görgey Afiur
.iú 23 . 2017 .09.23.

_ Altematív vitarendezési fórum ,,Észak Magyarországi Jogpontok''. Mezőkövesdi Közösségi
Házbal3400 Mezőkövesd, Szent Lríszló tér 24.20n,10,03'

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete a2o|'7 ' éyi 10. solon következő Elnökségi iilése 3400
Mezőkövesd, Abkarovits Jenő' tér 1. 2017.10.04.

- MEosZ Elnökségi talákozó Balatonfa1zfiin Balatonf(bfii Gyár Kultfuházban 8184
Balatonfiizfó, Bugyogófonás Utca 12' 2017'10.05.

- olajág Jász Mozgássérültek Köáasznú Egyesülete Esélyegyenlőségi nap I!úsági Htáz 5100
Jászberény, Bercsény i Íi l/a' 2011 'Io.07 .- segító tréning kisgyermekes anyriknak célpont közösségi t& 3530 Miskolc, AÍany János u'29-
3s . 2017 .10.03-24.

- Ciróka Baba Mama klub Zenés, trincos mondókás foglalkozások 3530 Miskolc, Arany János út
29-35.20t7.10-t2.

- Mozgáskollátozottak Srirospataki és Zemplén Térségi Egyesülete. xII. kulturális találkozó és és

,,A világ kol1átokkal" FotópáIyázat a Mozgáskollátozottak világa kiállítás 3950 sáÍospatak,
Kossuth út 46la. 2017.10.12'

_ Idősek világnapja Mezőkövesd vfuos Közösségi Ház Szinháúemrc 3400 Mezőkövesd, szent
I 'ászlő tét 24 . 2o17 .1o.l2.
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_ Támogató szolgálat személyszállító képzés 4025 Debecen, Bajcsy Zsilinszky út 6. l. em
2017.10.11.-10.13.

- 20l'7-es Artritisz Világnap oRFI közösség központ elóadóteÍem 1023 Budapest, Frankel Leó
ltca 25 -29 . 2OI7 .10.1.4.

_ Helyi Esélyegyenlőségi fórum MezőkeÍesáes Vr1roshr{za udvari taniícskozó terme 3441
Mezőkeresáes, Dózsa György utca 30. 2017.10.17'

_ Kézenfogva Alapítvlíny speciáis álásbörze Premier Kultcafé 1085 Budapest, Üllői út 2-4
2017.10.18.

- ,,Engem vrímak a szigetek'' Molnár Mríria Misszioniíriusnő szolgálata c' időszaki kiállítís
megnyitója Matyó Múzeum 3400 Mezőkövesd, szent László téI8' 2017.10-19.

- Eves képzési nap MEOSZ 
''R.ídai 

Sándor" terem 1032 Budapest, San Marco u'76. 2017.10.20.
- l956. október 23'ai Szabadságharc 61. évfordulójrának megihneplése és koszorúzás a

Mezőkövesdi Jézus szíve templom mellett lévő Szent István Kilály szobomá 3400
Mezőkövesd, Jezsuiták terc 2' 2017 'Io.23.- Az Emberi ElőfoÍások Minisztériuma a Szociális és Gyemekvédelmi Főigazgatóság
közremiiködésével országos konferencia A gyermek és ifiúsági addiktológiai ellátás
tapasztalatai és fejlesztési lehetőségei címen 1088, Budapest Pollach Mihríly tér 3. 2017.11.13

- A Mozgássé iltek Mezőkövesdi Egyesiilete, ldősek napi rendezvénye a Múvelődési Házban
3400 Mezőkövesd, sz ent LászIó lér 24 ' 2011 ,I1,l7 .

- ,Ne Paiázz '' Egy nap az egyenlő esélyú hozz.íférésért rendezvén}'Íe. CaÍnelot mozgiíssé ilt
Fiatalok Győri €gyesülete. 9021 Győr, ,,Mobilis'' Vásrírhelyi Ptíl u 66'2oI7.1I.11-Ia.

- az o|ajáE-lász Mozgásséfiiltek közhasznú Egyesülete, Rokkanlak napi iinnepsége és évzáró
rendezvénye. DMK IfÚsági hríz 5l00 Jászberény, Bercsényi u l/a. 2017,ll,28

_ Mezőkövesd város képviselő testületi ülése. Mezőkövesd közös öntományzati hivatal ,,B''
épület félemeleti nagÍanácsadó terem, 3400 Mezőkövesd, Mátyás kilály út l14. 2017.11.29'

_ A vállalkozások humánpolitikíjrínak fejlesztéséIe irányuló ingyenes lendezvényso.ozata és
tanácsadás. 3400 Mezőkövesd, Közösségi ház 

' 
Szent LászIó tét 24.2017.1I.23.

_ Az Esély és Részvétel közhasznú egyesület B-A-Z Megyei Ciyil InfoÍmációs cenlrum
információs rendezvénye. Mozgássériiltek Mezőkövesdi Egyesiilete. 3400 Mezőkövesd,
Abkarovits Jenő tér l . 2011'11.28.

- Az Esély és Részvétel közhasznú egyesület B-A-Z Megyei Civil Információs Centrum
információs rendezvénye. Mezőcsáti kistérség humánszolgáltató központ díszterme' 3450
Mezőcsát, Hősök tele 24 ' 2011 ,11,28,

- Az Esély és Részvétel köáasznú egyesület B-A-Z Megyei Civil Infomációs centrum
iníormációs rendezvénye. Derkovits Kulturális központ' 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2' 3-as
ajltőző ' 2oI7 .1I.2E '

- szeretet iinnepe Íendezvény. Heves Múvelődési központ. 3360 Heves, Erkel Ferenc Út 3'
2n17.r1.28.

- Az Esély és Részvétel közhasznú egyesiilet B-A-Z Megyei Civil InfoÍmációs ceníum
információs rendezvénye. Plo$amsziget Közösségi ház. 3700 Kazincbarcika Csokonai út 5.
20t7,1t,29.

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete a 20l'1. évi l0. a solon következő elnökségi iilése
3400 Mezőkövesd, Abkalovits Jenő. téI 1. 2017'12.06.

_ A Miskolci Egészségügyi és szociIílis Ciül múhely ,,sokszínúség 4" c' rendezvényIe. Miskolc
Megyei jogú Város Polglixmesteri hivatala DíszteÍem. 3525 Miskolc VlÍoshíz tér 8. 2017.12.04.

" Dél Borsodi Egyesület szakmai fóruma. (LEADER páLyázat) 3593 Hejőbába' Fő út 41.
2017.12.04.

- Az Esély és Részvétel közhasznú egyesület B-A-Z Megyei Civil Infomációs centrum
információs lendezvénye. HoN kultwális és Múvészeti Alapítvány irodája' 3902 Szerencs,
Te|ep ít l.2017 'I2.o4.- Trírs projekt. Regionális Szakmai Fórum. ITC Nemzetközi Kereskedelmi központ 3530
Miskolc, Mindszent tét 1' 2017.12.05.
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- Idősek karácsonya iinnepi gálaműsor Mezőkövesden 3400 Mezőkövesd, Városi Sportcsamok.

2011.12.15.
- A Dél Borsodi Leadel Egyesület szakmai fó rma. IKSZT Múvelődési ház.3466 Tiszadorogma,

Ataíy lános í|t 26 ' 2017 '12.16 '- MEosZ 2011' éyi 9' elnökségi ülése MEosZ Központ Rádai Sándor emlékterem 1032
Budapest, sán Marco v'l6. 2011' 12.|8'

Állandó étekezletek| - Munkaértekezletek, - vezetőségi ülések, - Klubok csopoftvezetői
étekezletei, Klubok: Természetgyógyászat, Reuma, Heine-Medin, ScleÍosis Multiplex,
Bechtelew és az I!úsági Tagozat éftekezletei, Civil kelekasztal,

Mezőkövesd, 2017. január 12'

Kivonat az alapszabályból

A KÖzHAsNÚsÁG FŐ KöVETELMÉNYEl
3.S.

í' Az Egyesület közhasznú tevékenységeit' szolgáltatásait nem csak tagjai' önkéntesei,
munkavállalói' hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkÜl biztosítja,
az összeférhetetlenségi szabályokatfigyelembe VéVe'

2. Az Egyesület közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak
e|érhetőségét' azok igénybevételére Vonatkozó feltételeket honlapján, székhelyének
hirdetótábláján' valamint rendszeres, illetve eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein
nyilvánosságra hozza'

3. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat' pártokat nem támogathat,
azoktól támogatást nem fogadhat el, nem állíthat és nem támogathat országgyÚlési'
megyei önkormányzati és európai parlamenti képviseló jelöltet

4. Az Egyesü|etnek előzőkben írt feladatai ellátásához megfeleló eróforrásokkal és
társadalmi támogatottsággal folyamatosan rendelkeznie kell'

5. Az Egyesület Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem Veszélyeztetve Végez' Vállalkozásból származó bevételei nem
érik el az összes bevétel jogszabályban meghatározott arányt'

6. Az EgyesÜlet a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel' azt a jelen
Alapszabályban írt alap_ és köáeladatokban meghatározott tevékenységéíe fordítja'

7. Az EgyesÜlet szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról' Valamint a civil szervezetek míiködéséről és támogatásáról
szóló 2011' évi cLXXV' tV, illetve a hatá|yos Polgári Törvénykönyv rende|kezéseinek.

8. Az Egyesület tevékenységét múködésének személyi' tárgyi és pénzügyi Íeltételeinek
fÜggvényében' a mozgásfogyatékos emberek sajátos szÜkségleteinek figyelembe
VételéVel, fokozatosan teljesíti ki.
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Szeretném felhívni Íigyelmét, ne feledjen el időben személyi jövedelemadója
1 7o-áról rendelkezni!

KoSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

M oz9 á s korlátozotta k Egyesij letéinek
oEzágos5zöV€tségé

Áz íry befolyt 152.111.- FÍ-ot €gyesül€tiink műkiidési költségeinek fedezésére forditjuk
Á nómes és öízetlen célok eléréséhez, működésünk zavartalan biztosítósa érdekében

továbbra is váriuk f€lajánlásaikat.

Kedvezményezett szerY eze ai

MoZGÁSSÉRIILTEK MEZÓKÖVESDI EGYtrstjLETE

Adószám: 18417803-1-05

Köszönettel:

A Mozgísséríiltek Mezőkövesdi Egyesülete a MEosZ
tagszervez€te ezúton sz€retné köszönetéÍ k-ifejezni
mindazon támogatóina\ akik a 2016. évi adózoÍt
jövedelmük után befizetett jövedelemadójuk lolo-át
felajánlották.
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