HÍRLEVÉL
A magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásuk készítésekor jövedelemadójuk 1%-ról rendelkezhetnek.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy adózó családtagjaikat, rokonaikat, ismerőseiket győzzék meg, hogy 2016-ben az 1%-ot a
Mozgáskorlátozottak Mezőkövesdi Egyesületének adják, ezzel is segítve céljaink megvalósítását.
ADÓSZÁMUNK:

18417803-1-05

Humanitás havilap

A Humanitás c. újság a MEOSZ havilapja, 2010 őszétől már minden oldalán színes, változatos tartalommal és a hazai lapkiadás
történetében egyedülálló módon éves előfizetői számára több mint egy évtizede változatlan áron jelenik meg. A több mint 30
éves lapból minden olyan fontos információt megtudhat, ami a mozgáskorlátozott embereket érinti, illetve érdekli.
Postai úton beküldhető előfizetési igénybejelentő lap

Kedves egyesületi Tagtársunk!
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önt és Családját a - 20 éve eredményesen működő- Mozgássérültek
Mezőkövesdi Egyesülete nevében! Megtisztelőnek érezzük, hogy továbbra is közösségünk tagjai között
tartjuk nyilván. Kérjük, olvassa el tájékoztató levelünket, melyben rövid átfogó tájékoztatást adunk
szervezetünk életéről, 2014 évben végzett munkájáról, terveinkről, továbbá a sorstársainkat érintő aktuális
tudnivalókról.
Általános információk:
Egyesületünk címe (központi irodánk): 3400 Mezőkövesd, Abkarovits tér 1. és telephelyünk címe:
3450 Mezőcsát, Bajcsy-Zsilinszky. út 15. szám.
Fenti címek ügyfélszolgálatunk helyszínei is, itt várjuk sorstársaink személyes vagy telefonon történő
megkeresését a hét minden munkanapján 8°°-14°° közötti időpontban. Fogadóóráinkon sérült társaink életviteli
gondjai megoldása érdekében a telefonálók, valamint a személyesen beérkezők /nem csak a tagjaink/ részére
felvilágosítást adunk, továbbá képzett sorstársi tanácsadónk által az egyéni élethelyzetek megoldásában is tudtunk
segítséget nyújtani. Honlapunkról www.msmke.hu az érdeklődők tájékozódhatnak a napi aktuális változásokról, a
Helyi Csoportok életéről, valamint jogszabályi változásokról
Telefonon történő elérhetőségünk: 06/49 411-346 Mezőkövesdi iroda
06/49 950-899 Mezőcsáti iroda
Fax címünk:
06/49 411-346
E-mail címünk:
buktal@freemail.hu
Web oldalunk:
www.msmke.hu

Tagsági díj

MEGRENDELŐLAP
Alulírott …………………………………………………………..…(név)

Működésünk tervezett költségvetésében a bevételek fő részét a tagdíjak összege képezi.

……………………………………………….…(irányítószám, helység)

A 2016-évtől fizetendő tagdíj mértéke VÁLTOZÁS: 1.000.-Ft / év

…………………………………..(utca)……….(házszám)……….(ajtó)

Ahhoz, hogy programjainkat megtartani, ügyfélszolgálati irodánkat üzemeltetni tudjuk a 2015 évben is, feltétlen szükség van
az Önök által pontosan befizetett tagdíjakra!

megrendelem a HUMANITÁS című lapot ………példányban.

Jelenlegi kedvezmények csak az érvényesített MEOSZ/ MBE tagkönyv bemutatása esetén vehetők igénybe. Ezért kérjük, és
nyomatékosan felhívjuk tagjaink figyelmét az elmaradt tagdíjak mielőbbi rendezésére, hogy a kedvezményeket
igénybe tudják venni, és a jövőben is tudjuk rendezvényeket tartani és segítséget nyújtani a szervezetünkhöz forduló
sorstársaink napi gondjainak megoldásában.

Előfizetési díj (húzza alá a megfelelőt):
1 hónap 150 Ft
negyedévre 390 Ft (130 Ft/lap)

Érvényes tagsági igazolvánnyal igénybe vehető kedvezmények

félévre 720 Ft (120 Ft/lap)
egy évre 1200 Ft (100 Ft/lap)
Elérhetőségeim:

A kedvezmények igénybevételének feltétele: a belépőjegy vásárlásakor az egyesület által kiadott és érvényesített igazolvány
és személyi igazolvány bemutatása, azzal igazolják a kedvezményre való jogosultságukat. A tagdíj év elején történő
befizetését követő tagkönyv érvényesítéssel már január hónaptól igénybe vehető ez a szolgáltatás.

Tel.:
E-mail:

 A Kormány 132/2011.(VII.18.) rendelete alapján díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki
kiállításait a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja
szerinti fogyatékos személy és a fogyatékos személyt kísérő (legfeljebb 1 fő)

Általában: reggel, délben, este, egész nap vagyok otthon
(A megfelelő rész aláhúzandó!)
……………………………………
aláírás
(csak postai megrendelésnél)
Postai megrendelés esetén, a megrendelőlapot a következő címre borítékban szíveskedjenek feladni.
Budapest: Magyar Posta Rt.
Budapesti Hírlap Centrum I. em./211.
1089 Budapest, Orczi tér 1.
Vidéken: Posta, helyben

 Különböző egyéb belépőjegyek esetén (pl.: állatkert, kiállítások), de ezek esetében előzetesen érdeklődni kell a
kedvezmény lehetőségéről, hiszen intézményenként eltérő lehet a megítélése.


A "sorstársi tanácsadás" lényege, hogy készséges odafigyeléssel
megoldási módszerek alkalmazásával segítsünk "sorstársunkon".

és

probléma-

 mozgássérült személyek sajátos gondjait, és igyekszik eligazítást, segítséget adni ezek megoldásához, ez a
kapcsolattartás telefon, és e-mailben is lehetséges.
 Az egyesületünk által rendezett kirándulások, rendezvények, rendszeres klubfoglalkozások. Egyesületünk elsősorban
tanácsadással, szabadidős programok szervezésével igyekszik tagjait szolgálni

Hogyan lehet tagunk?
1.

Az MME rendes tagja lehet mindenki, aki mozgásában egészségügyi helyzete miatt véglegesen, vagy tartósan korlátozva van,
ha belépési nyilatkozatával kinyilvánítja egyetértését az egyesület céljaival, és magára nézve kötelezőek, elfogadja az
alapszabályzatban foglaltakat.

2.

A teljes cselekvőképességgel nem rendelkező rendes egyesületi tagok, egyesületi jogaikat és kötelezettségeiket törvényes
képviselőjük útján gyakorolják.

3.

Az MME pártoló tagjai lehetnek saját kérésükre azok a természetes és jogi személyek, akik az Egyesület céljának
megvalósítását rendszeresen segítik, vagy segíteni kívánják és egyetértenek az Alapszabályban foglalt célok megvalósításában.
A pártoló tagok felvételéről a Vezetőség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz.

4.

Az egyesületi tagság a tag önkéntes belépése alapján keletkezik, a belépési nyilatkozat kitöltésével. Tagfelvételi kérelmét az
MME működési területén kívül lakó személynek sem lehet elutasítani. Az egyesület tagja egy időben akár több egyesületnek is
tagja lehet.

Tagsági viszony megszűnése
1.
a.
b.
c.
d.
2.

3.

Az egyesületi tagság megszűnik:
a tag kilépésével (indok megjelölése nélkül kiléphet tagsági viszonya a kilépést bejelentő írásbeli nyilatkozatának az Egyesület
Vezetőségéhez érkezése napján szűnik meg);
tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
halálával;
kizárásával.
A Vezetőség a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával megszüntetheti a tagsági jogviszonyát annak, aki a
Küldöttközgyűlés által előírt tagdíjfizetési kötelezettségének önhibájából – annak esedékessége után – 1 (egy) éven át nem tesz
eleget felhívás ellenére, az abban foglalt határidőben.
Az egyesület Küldöttközgyűlése, az Etikai és Fegyelmi Bizottság indítványára kizárhatja a tagok sorából azt, aki
közösségellenes magatartást tanúsít, akit a bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt, vagy
egyébként magatartásával, nyilatkozataival veszélyezteti az Egyesület feladatainak megvalósulását, kedvező társadalmi
megítélését

Pihenés Mezőkövesd Zsóry Gyógy- és Strandfürdőnél
A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete tájékoztatja Önöket, hogy az egyesület üdülőjében kedvezményes pihenési lehetőséget
tud biztosítani minden kikapcsolódásra vágyó személynek és családnak. Az üdülő Mezőkövesd Zsóry Gyógy- és Strandfürdő
bejáratától 150 méterre található, a Bokréta út 14. szám alatt, csendes, nyugodt környezetben. az épület részben akadálymentes, ezért
– némi segítséggel a mozgásában súlyosan sérült vendég is igénybe tudja venni. Az üdülőben állandó személyzet nincs.
A kétszer kétágyas hálófülkéhez tartozik egy konyha, zuhanyzó és egy kisebb méretű nappali és terasz. Önellátó apartman, teljes
felszereléssel (tévé, hűtőszekrény, mikro sütő. stb.). A zárható udvaron gépkocsi-beállási lehetőség van.
Képek és információ az egyesület honlapján található: www.msmke.hu
Gondnok, ügyintéző: Gáspár László 06/70 548-15-00

„Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat
Egyesületünk 2006. január elsejétől Támogató Szolgálatot működtet, amely segítséget nyújt minden olyan fogyatékossággal élő
ember és környezete számára, akiknek az alapvető életkörülmények megteremtése is nehézséget okoz. A szolgálat a
fogyatékossággal élő emberek oktatásához, munkához, művelődéshez történő hozzájutását segíti elő. Pszichológiai, jogi, életvezetési
tanácsadást végez ugyanezen célcsoport számára.
A szolgálat működési területe: Mezőkövesd, Bogács, Tard, Mezőnyárád, Szentistván, Egerlövő és Szomolya.
Szállítás: (személyi segítővel vagy nélküle) közintézményekbe, orvoshoz, kórházba, iskolába, munkahelyre, kulturális és egyéb
intézményekbe.
Személyi segítés: minden hétköznapi tevékenység elvégzésében segítünk a kérelmező lakásán belül:
bevásárlás (ügyféllel vagy nélküle),
sétáltatás, levegőztetés, mozgatás,
ételhordás (igény szerint, előzetes egyeztetés alapján)
étkeztetés,
házimunka ellátása, ügyintézésben való segítségnyújtás.

-

A szolgáltatás igénybevételének feltételei:
fogyatékossági támogatás igazolása,
legalább 48 órával előre jelezni az igényt,
szolgáltatás feltételeinek az elfogadása,
szabad kapacitás megléte,
működési terület szerinti lakóhely,
térítési díj megfizetése.

Az igény bejelentése után a Szolgálat egyik munkatársa és vezetője felkeresi az igénylőt a lakásán. Környezettanulmány
elvégzését követően megkötik a megállapodást. a gondozók folyamatosan kapcsolatban maradnak a háziorvossal.
Igénybejelentés: Munkanapokon: 8°°-14°° óráig
Személyesen: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete székházában, Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.
Edit szolgálatvezetőnél Telefonon: 06/49 500-169

Korenné Orosz

Díjszabás:
Személyi segítés óradíja: 0,- Ft/óra
Szállítás:
Mezőkövesden belül: 110,-Ft/km
Mezőkövesden kívül: 55,- Ft/km
Fogyatékossági támogatásban nem részesülők számára:
Személyi segítés: 400,- Ft/óra
Szállítás:
Mezőkövesden belül: 150,- Ft/km
Mezőkövesden kívül: 70,- Ft/km
Tájékoztató Egyesületünk 2014. évi munkájáról

„Kéz a Kézben” Támogató Szolgálatunk személyi segítés és szállítási tevékenységet végez 2006-tól a Mezőkövesdi Kistérség
12 településére kiterjedve ISO 9001:2008 minősítéssel. A szállítás és a személyi segítés mellett nagy hangsúlyt fektetünk
információs szolgáltatásunkra is.
A Sorstársi tanácsadó irodák folyamatos működtetése ahol a tanácsadók maguk is önállóan élő, súlyosan sérült, fogyatékos
emberek, akik saját életükben megoldott helyzetek, esetek felhalmozódott tapasztalatainak birtokában kívánnak segíteni a
fogyatékossággal élőknek abban, hogy aktívan, önállóbban, tudatos életvezetéssel legyenek képesek a mindennapokban részt
venni. Tanácsadóink fontosnak tartják, hogy a családtagok, barátok is felkeressék irodánkat. Hiszen csak velük közösen, hatékony
közreműködésükkel lehet igazi eredményt elérni. Ezt a tevékenységet tanfolyamokon képzett fogyatékos munkatársaink végzik.
Természetesen számos praktikus tanáccsal is ellátjuk őket. Ilyenek: a lakás akadálymentesítése, az állam által nyújtott különböző
támogatások, integrált munkahelyek, oktatási intézmények felkutatása. Felhívjuk figyelmüket a segédeszközök minőségének
fontosságára, beszerzésének módjaira.
Egyesületünk honlapján www.msmke.hu széleskörű információkat és szolgáltatásokat nyújt bármely érdeklődő számára.
Folyamatos feltöltéssel és frissítéssel járulunk hozzá az információ ilyenformán való biztosításához, eléréséhez. A mozgalmi élet
színhelyei körzeti csoportjaink és klubjaink, érintett vezetői önkéntesek. Az egyesület taglétszáma lakóhely szerint közel
negyven körzeti csoportra oszlik, mely lefedi Mezőkövesd, Mezőcsát, Tiszaújváros majdnem egész kistérségi területét. A klubok a
helyi csoportok bevonásával működnek. Mozgalmi tevékenységek: tájékoztatás, közösség teremtés, érdekvédelem, kirándulások,
rendszeres találkozók szervezése.
Ifjúsági csoport - Ifjúsági Csoportunk 2001 őszén alakult. A klub létrehozásával a célunk a fiatalok összefogása, tanulás,
kirándulások, vetélkedők szervezése. Részt vesznek az egyesület munkájában, a közgyűlésen, egyesületi rendezvényeken,
kirándulásokon. (Mikulás nap, gyermeknap, Szünidő búcsúztató).
Az Egyesület Ifjúsági csoportja az esélyegyenlőség társadalom felé történő kommunikálása érdekében fontosnak tartja a
gyermekek megszólítását is. A szemléletformálás érdekében kívánjuk megvalósítani az Esélyóra elnevezésű projektet, melynek
során a Mezőkövesdi kistérségben élő több száz általános- és középiskolás fiatal szerezhet közvetlen ismereteket a
fogyatékossággal élő emberek hétköznapjairól, a teljes értékű élet elérése érdekében tett erőfeszítéseikről. Az Esélyórák
speciálisan megtervezett toleranciaépítő foglalkozások. A program célja az integráció elősegítése, a sérült emberek speciális
élethelyzetének megismertetése és elfogadtatása, hogy olyan generáció nőjön fel, amelynek tagjai másképp tekintenek a
fogyatékos embereke, mint általában a mai felnőttek. A Minisztériummal kötött Önkéntesek foglalkoztatására szolgáló
regisztrációnkat kiterjesztettük a 18. életévét be nem töltöttek foglalkoztatására is, melynek köszönhetően olyan önkéntesek
kerülnek bevonásra, akik a szakmai munkákban hathatós segítséget nyújtanak. 2014-től az érettségi vizsga megkezdésének
feltétele, hogy a tanuló 50 óra önként választott, igazolt társadalmi tevékenységet végezzen az érettségi vizsgára jelentkezés
időpontjáig, melynek célja a tanulók közösségi szocializációja, nevelése. A projekt megvalósítása során szervezetünk
működésének megismertetése révén, egyre több diák választaná kötelező társadalmi tevékenységének elvégzését egyesületünknél.
A projekt megvalósítása lehetőséget biztosít az Egyesületünk tevékenységének kiterjesztéséhez, az önkéntesek koordinálásához és
a programok szervezéséhez, mely az egyesület társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.

