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Garantálni kell a fogyatékossággal élők emberi jogait! 
 

Kósa Ádám fideszes európai parlamenti képviselő a tegnapi és a mai strasbourgi 

plenáris ülésen is felhívta a figyelmet a fogyatékossággal élő emberek problémáira. 

Hozzászólásában kiemelte: a következetes európai külkapcsolatok, valamint az 

eredményes kohéziós, azaz az uniós támogatás- és fejlesztéspolitika elképzelhetetlen a 

fogyatékos emberek esélyeinek javítása nélkül. 

Kósa Ádám "az emberi jogok helyzete a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos 

politikája" kapcsán tartott tegnapi vitában hozzászólásában rámutatott: a Magyarország által 

elsőként nemcsak aláírt, hanem ratifikált, a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ 

egyezményhez az Európai Unió tavaly év elején csatlakozott, mint az első regionális 

szervezet. A néppárti politikus egyúttal emlékezetett arra is, hogy  az ENSZ egyezménnyel, 

illetve a tavaly októberben az általa írt és az Európai Parlament nagy többsége által 

támogatott, a fogyatékos emberek mobilitásáról és társadalmi befogadásáról szóló, számos 

konkrét és a mindennapi életben is hasznosítható javaslattal rendelkező jelentésével 

összhangban az EU külkapcsolataiban is érvényesíteni kell ezen ENSZ egyezmény előírásait 

az emberi jogok vizsgálata tekintetében. 

Kósa Ádám a kohéziós politikáról szóló ma délelőtti vitában az Európai Szociális Alap 

kérdéskörét érintve arról kérdezte Andor Lászlót, az Európai Bizottság 

foglalkoztatáspolitikáért és társadalmi befogadásért felelős biztosát: hogyan kívánja a 

Bizottság elősegíteni - különösen Közép-Kelet Európában - a fogyatékos embereket célzó 

foglalkoztatási és társadalmi befogadást célzó programok és lehetőségek megerősítését. A 

fideszes képviselő kiemelte, hogy óriási és régóta fennálló eltérések vannak ezen a téren 

Európa keleti és nyugati fele között, amelyek ledolgozása komoly kihívást jelent, mert a 

tagállamokban nem egységesek az akadálymentesítési feltételek és a szociális szolgáltatások. 

"Ráadásul az Európai Szociális Alapban az elmúlt évtizedben a fogyatékossággal élő 

embereket célzó és érintő programok aránya mindössze 4% volt, holott a fogyatékossággal 

élők számarányát tekintve legalább 10%-nak kellene lennie" - mutatott rá Kósa Ádám. Andor 

biztos válaszában elismerte ezt, hozzátéve, hogy a következő időszakra vonatkozó pénzügyi 

ciklusban erre jobban oda fognak figyelni és egyúttal biztosítani kívánják a szociális 

innovációt jelentő megoldások nagyobb fokú támogathatóságát is. Andor László külön utalt 

arra, hogy Kósa képviselő ezen a téren is több javaslattal élt korábban, amelyek várhatóan be 

fognak épülni európai szinten is. 

forrás: promenad.hu 

                     

                   

 



Segítene a sérült gyerekeken az államosítás? 

 

Annak ellenére, hogy az óvodák, iskolák többségének az alapokiratában szerepel a 

fogyatékkal élő gyerekek integrált oktatásának lehetősége, a gyakorlatban ez mégis 

nehezen valósul meg. Ráadásul az új köznevelési törvény sem teszi egyszerűbbé a 

helyzetet. 

A sajátos nevelési igényű (SNI) és a normál oktatásban részt vevő gyerekek integrációjának 

elősegítésére a Down Alapítvány három évvel ezelőtt indította el a Mindenkinek Becsengettek 

programot. 2010 decemberében különböző iskolák és szervezetek képviselői aláírtak egy 

közös nyilatkozatot, amiben kifejezték, hogy minden gyereknek a hozzá legközelebb eső 

iskolába kellene járnia, ahol úgy törődnek vele, ahogy arra szüksége van. A program 

fővédnökének Pokorni Zoltánt kérték fel. Majd némi késéssel az országgyűlés oktatási 

bizottságának elnöke is aláírta a sérült gyerekek óvodai és iskolai integrációját kezdeményező 

dokumentumot. 

Hogy az integrációs programhoz politikai támogatást is kapott az alapítvány, azért volt fontos, 

mert az új közoktatási törvény koncepciója akkor inkább felzárkóztató osztályokat preferálta, 

és külön intézményeket képzelt el a speciális nevelési igényű gyerekeknek. A tavaly év végén 

elfogadott újköznevelési törvény ráadásul további kérdéseket is felvet. Ezek megválaszolására 

tartott szerdán tájékoztatót a Down Egyesület, hogy Pokorni Zoltántól megtudják, melyek 

azok a pontok, amelyek segíthetik, és melyek akadályozhatják a program folytatását, illetve 

teljes integráció kialakulását az oktatási rendszerben. 

A programról készült tanulmány szerint az integrációnak pozitív a hatása, azonban mindez 

kevés, ugyanis strukturális változásokra lenne szükség. Czeizel Barbara, a Korai Fejlesztő 

Központot Támogató Alapítvány vezetője úgy látja, a köznevelési törvényben egyáltalán nem 

kapott hangsúlyos szerepet a fogyatékos gyerekek korai fejlesztése, viszont a hagyományos 

oktatási intézményekbe csak azok a gyerekek integrálhatók, akik korai fejlesztésben vettek 

részt. 

Pokorni ugyan hangsúlyozta, hogy a közoktatási törvényben váltást jelentett, hogy az állam 

magához vonta az összes oktatási feladatokat, ám vitatott, hogy majd ezt hogyan tudja jól 

ellátni jövő januártól. Ennek ellenére a sérült és a fogyatékos gyerekek ellátásánál jónak tartja 

a centralizációt, hiszen az elmúlt húsz évben az önkormányzatok nem tudtak megbirkózni 

ezzel a feladattal. 

Mivel azonban az új köznevelési törvény különbséget tesz az állami, egyházi, illetve 

alapítványi, civil szervezetek által fenntartott intézmények között – a sajátos nevelési igényű 

gyerekek fejlesztését főleg az utóbbi szervezetek látják el – aggódnak működésük 

ellehetetlenülésétől. 

Mindemellett változást jelent majd, hogy az eddigi normatív finanszírozást felváltja a feladat 

alapú finanszírozás. Pokorni szerint az eddigi osztott finanszírozás (azaz az államtól kapott 

normatív támogatáshoz az önkormányzatok hozzátesznek) hatalmas, akár 400 százalékos 

különbségeket eredményeztek az egyes önkormányzatok pénzügyi támogatása között. Mint 

mondta, ezért a korábbi, egyébként átláthatatlan normatív támogatás megszüntetése indokolt. 

Azonban kérdéses, hogy az oktatási intézmények közötti különbségek kiegyenlítését miként 

hajtják majd végre. De eddig még azt sem látható, hogy például egy óvodai csoportnál hány 

pedagógust, hány fejlesztőt ismer majd el az állam, mint ahogyan az sem világos, hogy a 

működést biztosító többi költséget hogyan kapják majd meg az intézmények. Pokorni 

ugyanakkor kiemelte, a bérek finanszírozása nagyobb összegre jön ki, mint a normatív 

http://index.hu/x?index_belfold_cikklink=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2010%2F12%2F03%2Fbeviszik_a_fura_gyerekeket%2F
http://index.hu/x?index_belfold_cikklink=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2010%2F12%2F07%2Fpokorni_kiallt_az_integracio_mellett%2F
http://index.hu/x?index_belfold_cikklink=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2011%2F12%2F20%2Fkoznevelesi_torveny%2F


támogatás, de mivel azzal a kötöttséggel kapják meg a fenntartók, hogy kizárólag bérre lehet 

fordítani, mindez tönkreteheti ezeket az intézményeket. 

 
forrás: index.hu 

 

 

Egyre többen élnek vissza a rokkantkártyával Debrecenben 

 
Felére csökkent a rokkant parkoló igazolványt igénylők száma ebben az évben 

Debrecenben. Míg tavaly márciusban 150-en, addig az elmúlt hónapban 70-en kaptak 

kártyát. Nőtt viszont a visszaélések száma. A tavalyi egész éves eljárásszámának idén 

már a kétharmadánál tart a közterület-felügyelet 

 
Típustól független a rokkantkártya Debrecenben; van, hogy régebbi autó szélvédőjén látni, de 

akad, hogy luxusmodellekkel is így parkolnak. Szerda délelőtt az Új Városháza előtt tíz 

autóból nyolc rokkantigazolvánnyal parkolt, ingyen. Pedig egyre csökken az igénylések 

száma, míg például tavaly márciusban 150-en kértek igazolványt, addig idén 70-en. 

 

Az elmúlt év azonos időszakához képest jelentős csökkenés történt, azonban az utóbbi kilenc 

hónapban nagyjából stagnált az ügyintézések száma, 70-90 kérelem érkezik be havonta – 

tájékoztatott Pál Ernő, az okmányosztály csoportvezetője. 

A visszaélések száma viszont nőtt; tavaly egész évben 36 esetben vonták vissza a 

rokkantkártyát az azt jogosulatlanul használó autósoktól. Idén már az első negyedévben a 

tavalyi adat kétharmadánál tartanak. 

- Amennyiben azt tapasztalják, hogy ezzel valamilyen módon visszaéltek, akkor 

kezdeményezzük ennek az elvételét. Ebben az évben 22 esetben került sor arra, hogy a 

közterület felügyelők visszavonták a mozgáskorlátozott igazolványt – nyilatkozta Tőzsér 

Gyula, a Debreceni Közterület-felügyelet hatósági osztályvezetője. 

A fokozott ellenőrzést tovább folytatja a közterület-felügyelet. Arról még nincs hír, hogy a 

most folyó rokkantsági felülvizsgálatok után változnak-e a kártya igénylésének feltételei. 

forrás: dehir.hu 

 

Virtuális edzés 100 nappal az olimpia és a paralimpia előtt - videó 

A Budapesti Brit Nagykövetség, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi 

Kara és a Virtuális Játék, Sport és Szabadidő Egyesület szervezésében - 100 nappal a 

londoni olimpia előtt - fogyatékossággal élő és ép fiatalok mellett ismert magyar 

sportolók és parasportolók próbálhatták ki magukat többek között virtuális bokszban, 

pingpongban, teniszben és vívásban. 

http://www.hatharom.hu/article/a4bdc5-virtualisan-edzes-100-nappal-az-olimpia-es-a-

paralimpia-elott-video 

 
forrás: hatharom.hu 

 

http://www.hatharom.hu/article/a4bdc5-virtualisan-edzes-100-nappal-az-olimpia-es-a-paralimpia-elott-video
http://www.hatharom.hu/article/a4bdc5-virtualisan-edzes-100-nappal-az-olimpia-es-a-paralimpia-elott-video


A legtöbb diszkrimináció a foglalkoztatással kapcsolatban történik 

 

Debrecen – Az egyenlőbánásmód-referensi szolgáltatás ingyenes, és már minden 

megyébene elérhető. A legtöbbször a kisebbséghez tartozás és a fogyatékosság miatt 

diszkrimálnak. 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) egy projekt adta lehetőséggel élve létrehozta a 

referensi hálózatot, amelynek lényege, hogy minden megyében, és minden kistérségebn 

elérhetőek a hatóság képviselői-hangzott el a szerdai sajtótájékoztatón. 

Dr. Jaczkovits Zita, a hajdú-bihar megyei referens elmondta: Debrecenben hétfőnként tart 

fogadóórát, és ezeken egy-két ügyfél fordul meg. Azonban nem csak a megyeszékhelyeken 

segít: havonta egyszer kistérségi fogaóórát is tart. A tapasztalatok szerint sokszor az ügyfelek 

(sőt, gyakran a cégek munkaügyesei sem) nincsenek tisztában azzal, mi is pontosan a 

diszkrimináció. 

A referens tapasztalatai szerint a megyében az elmúlt két évben a nemzeti és etnikai 

kisebbséghez tartozás miatt védett tulajdonsággal összefüggésben sérült legtöbbször az 

egyenlő bánásmódhoz való jog. A referens nem csak tanácsot ad, hanem segít kitölteni a 

szükséges nyomtatványokat, és továbbítja azokat az illetékeshez. 

Fontos tudni: a szolgáltatás ingyenes. A megyei referens, Dr. Jaczkovits Zita elérhető a 

Debreceni Esélyek Házában, a Monti ezredes u. 7. szám alatt és az 52/537-111, vagy az 

52/537-112-es számon. 

forrás: civishir.hu 

 

Telekom Vivicittá: adomány lett a futásból 

 
Pécsett április 14-én, Szolnokon pedig április 15-én zajlottak le a Telekom Vivicittá vidéki 

futóeseményei. A baranyai székhelyen jó 2000-en, Szolnokon pedig 1350-en vettek részt az 

eseményen. A Telekom mindkét helyszínen jótékonysági akciót is hirdetett a Vivicittá 

Városvédő Futás alkalmából, a végigfutott kilométerek számától függővé tett adományozási 

akcióban, végül 500-500 ezer forintos csekket nyújtottak át a cég vezetői. Pécsett a Tölösi 

Péter Alapítvány révén a leukémiás, daganatos betegségben szenvedő gyermekeket és 

családjaikat támogatják. Szolnokon Zana László, a Guriga Sportegyesület közvetítésével 

kerekesszékes mozgássérültek számára nyújtanak sportolási, versenyzési lehetőséget. Az 

április 1-jei budapesti futással együtt 16 ezernél többen álltak rajthoz az idei Telekom 

Vivicittá Városvédő Futás rendezvényein.  

 
forrás: infovilag.hu 
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-HÍREK- 

 

 

Meghívó 
 

Civil Fórum 2012. 

 

Kedves Civil szervezetvezető Barátunk!  

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal a városi 

Civil Koncepcióban foglaltak alapján tisztelettel meghívja a városban működő civil 

szervezetek vezetőit, képviselőit a 2012. évi  

 

Városi Civil Fórumra  

 

A fórum ideje: 2012. április. 19. (csütörtök) 17 óra  

Helyszíne: Polgármesteri Hivatal Konferenciaterme  

Szekszárd, Béla király tér 8.  

 

Napirend  

 

� Polgármesteri tájékoztató az aktuális városfejlesztési kérdésekről, a civil szervezeteket 

érintő önkormányzati változásokról, válasz az ÁRH-n gyűjtött színes cetlikre  

 

� Tájékoztató az Önkormányzat és a Szekszárdi Civil Kerekasztal 2011. évi 

együttműködésének tapasztalatairól és az együttműködés továbbfejlesztéséről  

 

 

� Konzultáció (kérdések, aktualitások, válaszok)  

 

Közös érdekünk az egyenrangú és kölcsönösen előnyös partnerség építése, ápolása  

 

Számítunk a közös munkánkat segítő megtisztelő megjelenésükre, megjelenésetekre!  

Horváth István s.k. Ácsné Oláh Gabriella s.k.  

Szekszárd Megyei Jogú Város Szekszárdi Civil Kerekasztal  

polgármestere elnöke 

 

forrás: Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete 

 

  



 

 
-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

 

 Nekünk is vetítik... 

 
Gyere Te is velünk, és nézzük meg együtt a nagy sikerű Életrevalók c. francia vígjátékot. 
Szórakozva-demonstrálva fejezzük ki, hogy igenis életrevalók vagyunk, akik az ép 

barátainkhoz hasonlóan olykor szórakozásra is vágyunk. Egyben hívjuk fel a figyelmet arra, 

hogy a kulturálódni, szórakozni vágyó fogyatékos ember gyakran ütközik akadályokba, és a 

színházak, mozik, koncerttermek botladozó akadálymentesítése miatt gyakran sodródunk 

kínos és méltatlan helyzetekbe.  

2012. április 16-án hétfőn, 16 órai kezdettel, a Palace Mammut I. mozi 1. termében nekünk is 

vetítik az  

 

ÉLETREVALÓK  
 

című vígjátékot. 

 

További információk: a kedvezményes jegy ára 990.- Ft. (kedvezményes csoportos jegy). 

Kerekesszékkel érkezők részben a hátsó sor mögött kialakított helyekről, részben a 

megszokott, az első sor előtti, de a szokásosnál tágasabb helyekről nézhetik az előadást. A 

Palace Mammut mozit az akadálymentes 4-6 villamosok (Combino) vonalán, a Széna téri 

megállónál találod. Találkozás 15.30-tól a Mammut I. mozi előterében, a pénztáraknál. 

Részvételi szándékodat jelezd a hm.szekcio@gmail.com e-mail címen, írd meg azt is, ha 

kerekesszékkel érkezel.  

Szórakozzunk, demonstráljunk, legyünk életrevalók! 
 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Értékesítési és HR asszisztens 
 

 

Jelige: "ECO" 

Munkaköri feladatok:  

 

havi és negyedéves riportok elkészítése  

árajánlatok, szerződések előkészítése és kezelése  

területi képviselők és a divízióvezető munkájának napi támogatása  

mailto:hm.szekcio@gmail.com
http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_110


kapcsolattartás a nemzetközi marketing csoporttal  

a vállalat HR adminisztrációjának támogatása  

bérszámfejtés előkészítése  

személyügyi adatszolgáltatás helyi és nemzetközi szinten  

belső HR folyamatok koordinálása  

külső szolgáltatókkal kapcsolattartás (bérszámfejtő, munkaerőközvetítő, nyelviskola, stb.)  

 

A jelölttel szembeni elvárás:  

 

legalább középfokú végzettség  

Microsoft Office felhasználó szintű ismerete  

Angol tárgyalási szintű ismerete  

3 év hasonló területen szerzett tapasztalat  

Kiváló kommunikációs készség  

Prioritások felállításának készsége  

Precizitás  

 

Előny:  

 

SAP R/3 HR ill. SD moduljának ismerete  

 

Amit kínálunk:  

 

teljes munkaidős állás  

határozott idejű szerződés  

multinacionális munkakörnyezet  

 

Munkavégzés helye:  

Budapest, XII. kerület  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "ECO" 

jeligével. Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje. (Jelentkezésének 

továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet 

jelentkezése esetén e-mailen küldünk meg címére.)  

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meoszinfo.hu/munka_ai_1.php
http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_110
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