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Nem bővül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 
 

 

Az elmúlt évben szinte egyáltalán nem nőtt a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatási aránya, és a RehabJob Nonprofit Kft. felmérésébe bevont 

megkérdezetteknek csak kicsit több mint fele tudta pontosan mit is jelent a megváltozott 

munkaképesség. 

A RehabJob Nonprofit Kft. a JobGroup tagja, annak rehabilitációs tanácsadással és 

munkaerő-közvetítéssel foglalkozó üzletága. A cég 260 ember megkérdezésével készített 

felmérést arról, hogy mi a közvélekedés a megváltozott munkaképességűek integrálásával 

kapcsolatban. A cég MTI-hez eljuttatott közleményében kiemeli: a rehabilitációs járulék 3 

évvel ezelőtti többszörösére növelése már nem ösztönzi megváltozott munkaképességű 

dolgozók felvételét, ami egyre hangsúlyosabban veti fel a szemléletbeli változások 

szükségességét. 

A közlemény idézi Dobár Attilát, a RehabJob ügyvezető igazgatóját, aki kifejtette: a 

válaszadók harmadának van olyan megváltozott munkaképességű ismerőse, aki dolgozik, 

további 30 százalékuk pedig olyanról tud, akinek nincs munkája. A válaszadók 85 százaléka 

tartotta fontosnak, hogy a megváltozott munkaképességűek is dolgozhassanak és szinte 

minden megkérdezett azt vallotta, hogy szívesen együtt is dolgozna ilyen munkatárssal. 

Az ehhez szükséges feltételek megteremtését felerészben az állam, 30 százalék erejéig a 

vállalatok, 10-10 százalékban pedig a civil szervezetek, illetve az érintett munkavállalók 

felelősségének tartották a megkérdezettek. A RehabJob szerint az információhiányból fakadó 

problémák visszaköszönnek a vállalati oldalon is. Miközben 2010-ben a vállalatok által 

kötelezően fizetendő rehabilitációs hozzájárulás fejenként 177 000 forintról 964 500 forintra 

ugrott, ennek hatása ma már nem tükröződik a foglalkoztatásról szóló számokban. 

Ezt a hozzájárulást azon 25 munkavállalónál többet foglalkoztató cégek fizetik, amelyekben a 

megváltozott munkaképességű dolgozók aránya nem éri el az öt százalékot. Bár az első 

évben, 2010-ről 2011-re megugrott a foglalkoztatott megváltozott munkaképességűek száma, 



2012-re ennek már szinte semmilyen érzékelhető hatása nem volt. Sok cég egyszerűbbnek 

tartja, ha befizeti a büntetőadónak tekintett járulékot, mintsem érdemben megfontolná, mit is 

nyerne az állások megnyitásával - mondta Dobár Attila, kifejtve, hogy több mint 60 000 

lehetséges pozíció helyett inkább rehabilitációs hozzájárulást fizetnek a cégek, eközben pedig 

munkaképes és dolgozni akaró, speciális helyzetű emberek tömegei keresnek munkát. 

Miközben nyilvánvalóan a gazdaság állapota sem könnyít a helyzeten, mégis, elsősorban 

szemléletbeli változásra van szükség. 

"Azt tapasztaljuk, hogy a vezetők és a munkatársak speciális felkészítésével, tréninggel, a 

terep előkészítésével és a munkába állt, megváltozott munkaképességű kolléga segítésével 

komoly gátakat tudunk áttörni és sikertörténetté válhat a beilleszkedésük" - emelte ki az 

ügyvezető igazgató. A visszajelzések rendre igazolják, hogy a hétköznapok során a 

megváltozott munkaképességűek között az átlagot meghaladóan magas a munkához és a 

munkahelyhez való lojalitás szintje és odaadó munkavállalókról van szó - mondta Dobár 

Attila. 

forrás : hiradó.hu 

 

 

 

 

Igazságosabb, átláthatóbb szociális ellátó és segélyezési rendszer készül 
 

 

A Kormány döntése alapján több fontos, a szociális segélyeket, a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásait és foglalkoztatását, a súlyosan fogyatékos, 

tartósan beteg gyermeküket gondozók ápolási díját, továbbá a bányász dolgozók egyes 

ellátásait érintő kérdésben kezdődik meg a módosítások előkészítése. 

A segélyezési rendszer jobb átláthatóságát, tervezhetőségét szolgálja az az Új Széchenyi 

Terv keretében elkezdődött fejlesztés is, amely egy egységes nyilvántartási rendszer 

kialakítását célozza.  
 

A szociális ellátások átláthatóságának, egységesítésének biztosítása érdekében a Kormány 

döntött arról, hogy az önkormányzatok által krízishelyzetben adható átmeneti segély, temetési 

segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás várhatóan 2014-től egységesen, 

önkormányzati segély elnevezéssel határozható meg. Hasonlóan a jelenlegi ellátásokhoz, a 

jogosultsági feltételeket a települési önkormányzatok rendeleteikben szabályozzák majd, 

igazodva a helyi igényekhez, és a település lehetőségeihez. 

 

A segélyezési rendszer jobb átláthatóságát, tervezhetőségét szolgálja az az Új Széchenyi Terv 

keretében elkezdődött fejlesztés is, amely egy egységes nyilvántartási rendszer kialakítását 

célozza. Ezzel várhatóan 2013 decemberére teremtődik meg annak a feltételrendszere, hogy 

egységesen láthatóvá váljanak az egyének által kapható segélyek, támogatások. 

 

Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján a Kormány felülvizsgálja a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátórendszerének egyes szabályait. Így például az ellátások 

megállapításához szükséges előzetes biztosítás időtartamára, a rokkantsági ellátás melletti 



kereső tevékenységre vonatkozó szabályokat vizsgálja felül annak érdekében, hogy az 

ellátórendszer minél teljesebb mértékben szolgálja a megváltozott munkaképességű 

személyek érdekeit. 

 

Ezzel párhuzamosan előkészítés alatt áll a közbeszerzési szabályok módosítása oly módon, 

hogy a szociális és egészségügyi intézmények közbeszerzési eljárásai során a megváltozott 

munkaképességű személyeket foglalkoztató vállalkozások előnyt élvezhessenek. 

 

A nyugdíjrendszer, illetve a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének 

átalakítása nagymértékben érintette a bányász dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeit 

is. A kormányhatározat értelmében a Kormány megvizsgálja, hogy a bányászok felvetéseinek 

kezelésére milyen további intézkedések szükségesek. 

 

Megkezdődik annak felülvizsgálata is, hogy milyen feltételek mellett alakítható át a speciális 

foglalkoztatási jogviszonnyá a fokozott ápolást-gondozást igénylő gyermeküket ellátó szülők 

ápolási díja. Az ápolási-gondozási jogviszony létrehozása az érintettek körében nagyobb 

anyagi és erkölcsi megbecsüléssel ismerné el azt a nehéz, az esetek többségében 24 órás 

szolgálatot, melyet a fokozott ápolást igénylő gyermekük mellett látnak el-tudatta a Szociális 

és Családügyért Felelős Államtitkárság. 

 
forrás: infogyor.hu 

 
 

 

A támogatott  lakhatás  részletszabályainak  megállapítása 
 

 

Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításának tervezetét közigazgatási 

egyeztetésre bocsátotta az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A tervezet legfőbb 
módosítása a támogatott lakhatás részletszabályainak megállapítása. Véleményezési 
cím: akos.bordas@emmi.gov.hu Véleményezési határidő: 2013. április 3.  
 
A szociális törvény módosításával összhangban, valamint a jogértelmezést segítő pontosítások 
megtétele miatt szükségessé vált a szakterülethez tartozó egyes miniszteri rendeletek módosítása. 

 
A tervezet legfőbb módosítása a támogatott lakhatás részletszabályainak megállapítása. A 
fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltása 
stratégiájának végrehajtása érdekében a Kormány feladatként írta elő, hogy ki kell dolgozni a 
támogatott lakhatás szakmai tartalmát, személyi és tárgyi feltételeit [1257/2011. (VII. 21.) Korm. 

határozat]. A szociális törvény 2012. július 26-án kihirdetett módosítása a támogatott lakhatás 
alapvető rendelkezéseit már tartalmazza, ennek részletszabályai kerülnek miniszteri rendeleti 

szinten szabályozásra. A részletszabályok kiterjednek a támogatott lakhatás alapelveire, szakmai 
feladataira, tárgyi és személyi feltételeire. 
 
A támogatott lakhatás szolgáltatásai és programjai segítik az ott élő fogyatékos és hajléktalan 
személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek önálló életvitelének kialakítását és 
fenntartását. Ezáltal erősödik társadalmi integrációjuk és segítséget kaphatnak ahhoz, hogy a 
társadalom többi tagjához hasonló életet élhetnek, hasonló életkörülmények között. 

 
 
A jogszabálytervezet letölthető: a kormany.hu weblapról. 

 
forrás: OrientPress Hírügynökség 

 

 

 

 

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=302#!DocumentBrowse


 

Miért ne élhetnénk boldogan? 
 

 

Érdemes-e az álmokat kergetni? Miként élhetek boldogabb, teljes életet? Minden emberben 

megfogalmazódnak ezek a kérdések. Ezekre segít választ találni magyarországi előadásai 

során a világhírű motivációs tréner és prédikátora, a kéz és láb nélkül született Nick Vujicic, 

aki megmutatja – fogyatékossága ellenére – nincs számára lehetetlen! Az érdeklődők április 

18-20-a között Budapesten, Pécsett és Debrecenben találkozhatnak a „boldogság 

nagykövetével”. 

Egymást motiváljuk 

– Nem vagyok egy szuperhős, küldetésem az, hogy inspiráljam az embereket és erőt adjak 

nekik – kezdte gondolatait Nick Vujicic, aki internetes kapcsolaton keresztül nyilatkozott 

magyarországi látogatásáról. 

– Nekem is, sőt mindegyikünknek szüksége van bátorításra, viszont ehhez az kell, hogy 

motiváljuk egymást, mindennek ez az alapja. Eddig 44 országban jártam, és nagyon örülök, 

hogy most Magyarországra jöhetek, hiszen egy ilyen látogatás még jobban erősíti közép-kelet 

európai gyökereimet is. Sőt, gyerekkoromban magyar gyerekek is voltak körülöttem és a 

csapatomban is vannak magyar származású emberek. Nagyon várom a találkozást – tette 

hozzá a motivációs tréner. 

Jótékony célt szolgál 

Nick Vujicic a cívisvárosban április 20-án 19 órai kezdettel a debreceni Főnix csarnokban lép 

színpadra. Az előadás különlegessége, hogy a jegybevétel jótékony célokat szolgál, hiszen a 

teljes összeget az Óbudán felépülő, Magyarország első passzívházként működő szociális 

intézményének létrehozására fordítják, mely a fogyatékos embereknek biztosít majd 

lakóotthont. 

forrás: haon.hu 

 
 

 

 

Jótékonysági örömúszás fogyatékosoknak és egészségeseknek 
 

 

Április 7-én rendhagyó, úszóversennyel egybekötött gálát szervez a Mozdulj! Közhasznú 

Egyesület; fogyatékkal élők és egészségesek mérhetik össze sportteljesítményüket. A 

délután célja, hogy felhívja a figyelmet a mozgás és az úszás fontosságára, a helyszínen 

befolyt összeget pedig az egyesület a Gézengúz Alapítvány gyermekeinek ajánlja fel.  

 

A Mozdulj! Közhasznú Egyesület munkájában hatalmas szerepe van annak, hogy felhívja a 

figyelmet a testmozgás fontosságára. Ez az egyik oka annak, hogy április elején egy 

rendhagyó úszógálát szerveznek, melyre minden korosztályból várják a jelentkezőket, legyen 



szó egészséges vagy fogyatékossággal élő mozogni vágyóról. A gálán befolyt pénzösszeget a 

Gézengúz Alapítvány születésükkor károsodott gyermekek rehabilitációjáért ajánlják fel, így 

kötve össze a kellemes kikapcsolódást a hasznos, jó üggyel.  

 

„Az esemény több szempontból is rendhagyó lesz: elsősorban nem egy úszóversenyről, 

hanem egy úszógáláról van szó, ahol nem feltétlenül a győzelem a cél, hanem a közös 

élmények, egyfajta örömúszás. A versenyzők négyfős csapatokban, vagy egyénileg is 

jelentkezhetnek bármilyen korosztályból. A csapatversenyen négy kategóriában lehet nevezni, 

az egészséges és fogyatékossággal élő résztvevőknek is egyaránt 25 métert kell úsznia. Nincs 

megszabva semmilyen úszásnem, tehát mindenki a technikája szerint küzdheti le a távot. A 

verseny egyik fő célja a figyelemfelkeltés: egyesületünk különösen nagy figyelmet fordít a 

mozgás fontosságának hangsúlyozására és a sport megszerettetésére. A verseny fő védnöke 

Sors Tamás, paralimpiai bajnok úszó,de a Gézen-gúzos gyerekekkel együtt úszik Tóth Tamás, 

Becsey János,Csuri Ferenc  paralimpikonjaink, valamin dr. Litavecz Anna paratriatlon 

szövetségi kapitánya. A családi futamban pedig olyan ismerősökkel találkozhatunk, mint 

Héder Barna és családja” - mondta dr. Tálos Marianna, a Mozdulj! Közhasznú Egyesület 

elnöke.  

 

Amellett, hogy az egyesület egyik fő feladatának tartja a mozgás és a sportolás fontosságának 

hangsúlyozását, a gála jótékonysági célú is.  

 

„A délután másik célja a mozgás megszerettetése mellett az, hogy a nevezésekből befolyt 

összeggel a Gézengúz Alapítvány gyermekeit támogassuk. Nem véletlen, hogy épp az úszás 

mellett döntöttünk, hiszen egy részről olyan sportágról van szó, aminek keretein belül nagy 

tömegeket meg lehet mozgatni korosztályra való tekintet nélkül, ráadásul egészségesek és 

fogyatékkal élők is csatlakozhatnak a programba. Emellett a hidroterápiás kezelés a Gézengúz 

Alapítvány által támogatott, születési rendellenességgel született gyermekek kezelésében 

meghatározó, így már életük kezdetétől kapcsolatban állnak a vízzel” - tette hozzá az 

egyesület titkára Tálos Mónika.  

 

VERSENYKIÍRÁS  

 

Időpont: 2013. április 7, délután 14.00 óra  

Helyszín: Testnevelési Egyetem Uszodája ( Budapest, 1123, Alkotás utca 44.)  

Nevezési díj: 1000 Ft/fő, a Gézengúz Alapítvány javára  

 

Indulók: 4 fős csapatok (bármilyen sorrendben úszhatnak)  

Táv: 100 méter (összesen), 4 x 25 méter, tetszőleges úszásnemben  

Nevezhetnek: korhatár nélkül, úszni tudó gyermekek és felnőttek  

 

Az úszóversenyen 3 futamra kerül sor:  

• Az első futamban: vegyes csapatok indulnak  

Ennek az összeállítása: 1 "Gézengúz"-os gyermek, vagy fogyatékossággal élő gyermek,  

(biztonságos úszásukat felnőttek segíthetik), 1 felnőtt, 1 felnőtt profi sportoló, 1 Mozdulj! 

Egyesületes nevező  

• A második futam: vicces futam, karúszóval, matraccal... (itt híres emberek, 

riporterek,színészek indulnak)  

• A harmadik futam: gyerekek, felnőttek közös futama (2 felnőtt, 1 gyermek:10 éves korig,1 

gyermek:10 éves kor felett)  

 



 

Feltétel: a felnőttek nem lehetnek itt profi sportolók, csak amatőr, úszni szerető felnőttek.  

 

Kiegészítő programjaink: szinkronúszó- és vízi mentő bemutató, paralimpiai 

élménybeszámoló.  

 

Várunk minden úszni tudó, úszni szerető gyermeket, fiatalt és felnőttet, csapatokat és egyéni 

indulókat egyaránt!  

 

Jelentkezés, 2013. április 2-ig: mozdulj@hotmail.hu vagy az alábbi telefonszámokon: 06/30-

9362-798, 06/20-3596259  

 
forrás: observer.hu 

 
 

 

A Baltazár Színház bemutatja: Kőválasz - előadás Dombóváron 
 

 

A Baltazár Színház 2013. április 2-án 19 órai kezdettel mutatja be Kőválasz című 

előadást a Dombóvári Művelődési Házban. Az 1998-ban alakult Baltazár Színház az 

egyetlen hivatásos magyar színtársulat, amely értelmi fogyatékos színészeket 

foglalkoztat 

A színház alapvető célja, hogy előadásaik ne társadalmilag kirekesztve készüljenek és 

kerüljenek bemutatásra - vagyis ne "ahhoz képest", hanem önmagukban ítéltessenek meg. 

Ennek érdekében a színészek folyamatos, magas színvonalú szakmai képzésben vesznek 

részt, elismert magyar szakemberek és alkalmanként külföldi vendégtanárok vezetésével, a 

társulatot működtető alapítvány által létrehozott színiiskolában. Az alapítvány meghatározó 

feladatának tekinti, hogy a sérültek társadalmáról az előítéletektől eltérő képet adjon - amire a 

legfőbb garanciát az előadások magas művészi színvonala jelenti. Az Elek Dóra vezette 

társulat előadásaival rendszeresen részt vesz jelentős hazai és külföldi színházi fesztiválokon, 

s több rangos szakmai és társadalmi díjat is elnyertek. A tizedik születésnapját idén ünneplő 

Baltazár Színház friss bemutatójára a Tavaszi Fesztiválon kerül sor; a társulathoz ezúttal 

neves vendégművészek is csatlakoznak. 

 

A darab egy család történetét meséli el 1944-tól, a II. Világháborún át napjainkig. Azt a 

kérdést feszegeti, hogy a háború mennyire változtatja meg az ember értékrendjét, arról, hogy 

miért nem tudjuk a békét kellőképpen értékelni békeidőszakban. Miért kell ahhoz háború, 

hogy értékeljük a békét? Miért kell megbetegedni ahhoz, hogy az egészséget értékeljük? 

 

"A mai negyveneseket az elmúlt háború érlelte nemzedékké. Sötét keret, tragikus indulás. 

Mégis úgy érzem, kevés nemzedék kapott szélesebb és egyetemesebb tanítást útravalóul. 

Legszomorúbb, legtragikusabb tapasztalatunk a leggyümölcsözőbb, ha gyökerében ragadjuk 

meg. A kor kezünkbe adta a nagy korok és nagy művészetek ritka lehetőségét, ami csak a 

legmezítelenebb tapasztalatok birtokában lehetséges: hogy a valódi tragikumot valódi örömre 

változtassuk át." Pilinszky János 

 

Mi, mai negyvenesek már békeidőben születtünk. A háború szüleink és nagyszüleink sorsán 

keresztül válik életünk részévé. A borzalmakat saját bőrén nem tapasztalt nemzedékünk 



mégsem él azzal a lehetőségével, hogy örüljön a békének, amelyet háború nélkül kapott. Ez a 

legnagyobb adomány számunkra, ezért merjünk önmagunk lenni és teljes életet élni. 

Író: Vörös István 

Rendező: Elek Dóra 

Zene: Darvas Ferenc 

Koreográfus: Dékány Edit 

Közreműködő: Varga Klára, Kecskés Karina, Müller Péter Sziámi, Lukács Ábel, Darvas 

Ferenc 

Díszlet: Preisich Anikó 

Jelmez: Kiss Gabriella 

Fény: Bánki Gabi 

Rendező munkatársa: Vass Lajos 

Jegyek megvásárolhatók a Dombóvári Művelődési Ház Információján. 

Jegyár: 1300 Ft; csoportos jegy (5 fő fölött): 1000 Ft 

forrás: erikanet.hu 

 

 

PELENKÁT CSERÉL A KUTYA 

 

A mozgássérült brit nőnek négylábú barátja segít a házmunkában és a gyereknevelében. 

Ha kell, tisztába is teszi a négy hónapos babát. 
 

 

Orca, a golden retriever sokkal inkább teljeskörű családtag, mint egyszerű házi kedvenc, 

hiszen gazdája, Cheryl Alexander aligha boldogulna a kisbabája körüli teendőkkel, ha az eb 

nem segítene neki. 

– Mozgáskorlátozott vagyok, egy betegség miatt az izmaim egy része elsorvadt – meséli az 

asszony a Mirrornak. – Néha olyan kínzó fájdalom gyötör, hogy a legegyszerűbb mozdulatra 

is képtelen vagyok. Még szerencse, hogy a kutyám mindenben segít. 

 

Orca speciálisan képzett eb, képes lehúzni egy csecsemőről a ruhát, leszedni róla a pelenkát, 

de ha kell, még fel is tudja adni a tisztát gazdája négy hónapos kislányára. 

– A tépőzárral kicsit nehezen boldogul, de napról napra ügyesebb – mondja nevetve Cheryl. –

 A férjem mellett ő a kislányunk harmadik szülője 

forrás: borsonline.hu 

 

 

 



Két mozgássérült parkolót foglalt el a traktor a csornai Tescónál - fotók 

A traktorosnak nem okozott fejfájást, hogy két, mozgássérülteknek fenntartott parkolót 

is elfoglalt. 
 

 
 
forrás: kisalfold.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                   

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


                    A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

Az otthoni ellátáshoz ápolási díjat kérhetnek 
 

Úrhida - Holnap már mehetek akár focizni is? - kérdezi kerekes székében ülve 

ingerülten, a kiszolgáltatottak keserű mosolyával Székely Ferenc. Az orvosszakértői 

bizottság szakvéleménye szerint ugyanis nem beteg. 
Olvastak a Hírlapban egy kutya esetéről, arról, hogy mennyien szívügyüknek tekintik sorsa 

alakulását - fogadott panaszukkal Székelyné Jutka. Arra gondoltak, hogy talán egy ember 

élete is megér pár sort.  

 

Kezdjük az elején. Székely Ferenc öregségi nyugdíjas, 2009 februárjában súlyos agyi 

infarktuson esett át, jobb oldalára lebénult, közlekedésében gátolt. Az önkormányzat a múlt év 

májusában arról értesítette őket, hogy a jogszabályi változás miatt már nem állapítható meg 

autójukra a súlyadókedvezmény, adjanak be kérelmet a fehérvári okmányirodához.  

 

Kérelmüket az okmányiroda a megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervéhez 

továbbította, szakvélemény kiállítását kérve a közlekedőképesség minősítése céljából. A 

csatolt mozgáskorlátozottsági szakvéleményből kiderül, hogy panaszosunk járása súlyosan 

nehezített, képtelen a terhelhetőségre, életvitelszerűen ágyhoz kötött fekvőbeteg, 

közlekedőképessége korlátozott, állapota végleges.  

 

Sokáig semmi sem történt kérelmükkel kapcsolatosan, telefonos érdeklődésükre azt a 

válaszolták: legyenek türelemmel, a rehabilitációs szakigazgatási szerv ki sem látszik az 

elintézésre váró ügyekből. Végül az orvosszakértői bizottság 2013. január 15-én kelt I. fokú 

szakvéleménye kimondta, hogy Székely Ferenc járása közepes nehézségű, idegrendszeri 

károsodásból eredő járászavara 26 százalékos, közlekedőképességének súlyos 

akadályozottsága nem áll fenn.  

 

Erre borult ki aztán a liszt Székelyéknél - nem is az a pár ezer forintos súlyadókedvezmény 

izgatja már őket. Nem értenek egyet a határozattal, kifogásolhatónak tartják az eljárást, 

megalapozatlannak a szakvéleményt. Amint Székely Ferenc mondja: őt magát be sem hívta a 

bizottság, rá se néztek. A keserűség és a tehetetlenség mondatja velük: a doktorok biztosan 

távolba látók. Érzésük szerint még a leleteket, a szakorvosi véleményt sem látták.  

 

Férje egészségi állapota az utóbbi hetekben sajnos sokat romlott � mondja Székelyné Jutka. 

Keveset eszik, alig ötven kiló. A mindennapokra segítséget kértek otthonukba, de nem jár a 

gondozói ápolás - erről értesültek. Hova fordulhatnak? Kitől remélhetnek segítséget? - 

kérdezik.  

 

Amint a megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervétől megtudtuk: Székely 

Ferenc az irat alapján készült I. fokú szakvélemény után hozott határozatot ugyanannál a 

hivatalnál megfellebbezheti, ahova először beadta a közlekedési kedvezmény iránti igényét - 

esetükben a fehérvári okmányirodánál -, csatolva az állapotát igazoló releváns, meghatározó 

szakorvosi leleteket.  

 

Boda Zsuzsanna jegyző érdeklődésünkre elmondta: Úrhidán többen is jelezték, hogy 



számukra kedvezőtlen döntés született, mert mozgáskorlátozottságuk százaléka a kiadott 

szakvélemény szerint nem éri el a 40 százalékot, így adómentességre nem jogosultak. A 

jegyző elutasító határozata ellen a megyei kormányhivatalhoz lehet illetékköteles 

fellebbezéssel élni.  

 

Székely Ferenc otthoni ellátásával kapcsolatban lehetőség van - a jogosultság vizsgálata után - 

ápolási díj igénybevételére. Ennek feltételeiről a fehérvári járási hivatalban lehet bővebb 

információhoz jutni. A településen igénybe vehető a szociális alapszolgáltatási központ 

gondozóinak segítsége - tette hozzá a jegyzőnő.  

 

2013. március 26., 06:55 szerző: V. Varga József 
 
 forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 
 
 
 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

FELHÍVÁS Önkéntes Expó rendezvényen való részvételre 

 
A Kis Bocs Baba- Mama Közhasznú Egyesület, a TAMOP-5.5.2-11/2-2012-0020 Kis 

Bocs Szociális Információs és Önkéntes Pont projektünk keretében 2013. május 11-én 

Füzesabonyban, az Ifjúsági Parkban Önkéntes Expót szervez: bemutatkozási 

lehetőséget biztosítunk a projektben részt vevő befogadó szervezeteknek, civil 

szervezeteknek, önkormányzatoknak, vállalkozások számára. 

 

BEFOGADÓ SZERVEZETEK, CIVIL SZERVEZETEK, ÖNKORMÁNYZATOK, 

VÁLLALKOZÁSOK FIGYELEM! FELHÍVÁS  

 

A Kis Bocs Baba- Mama Közhasznú Egyesület által szervezett Önkéntes Expó rendezvényen 

való részvételre  

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0020 Az Önkéntes Expó helyszíne: Füzesabony, Ifjúsági Park 

Időpont: 2013. Május 11.  

 

Tisztelt Befogadó szervezet/civil szervezet/önkormányzat/intézmény, vállalkozás!  

 

 

A Kis Bocs Baba- Mama Közhasznú Egyesület, a TAMOP-5.5.2-11/2-2012-0020 Kis Bocs 

Szociális Információs és Önkéntes Pont projektünk keretében 2013. május 11-én 

Füzesabonyban, az Ifjúsági Parkban Önkéntes Expót szervez: bemutatkozási lehetőséget 

biztosítunk a projektben részt vevő befogadó szervezeteknek, civil szervezeteknek, 

önkormányzatoknak, vállalkozások számára.  

 

Az idén sajnos sátrat nem tudunk biztosítani, ezért azt igény szerint a bemutatkozó 

szervezeteknek kell magukkal hozni. A hozni kívánt sátruk méretét, egyéb technikai 

igényüket a jelentkezési lapon legyenek szívesek feltüntetni. Ami a helyszínen rendelkezésre 

áll 2db iskolapad, 5 db szék.  

 

Minden bemutatkozó szervezet 5 percnyi szóbeli bemutatkozási lehetőséget kap, melyhez 

mikrofont és hangosítást biztosítunk. Kérjük, hogy jelöljenek ki egy személyt, aki a 

http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_39


bemutatkozó szöveget elmondja.  

 

 

 

Projekt célja:  

 

Projektünk célja egy hiánypótló Szociális Információs és Önkéntes Pont létrehozása a 

Füzesabonyi Kistérségben. Az önkéntes pont célja az önkéntes munka fontosságának, 

nélkülözhetetlen társadalmi szerepének elterjesztése a felnőtt lakosság körében.  

 

Közvetlen cél:  

 

Füzesabonyi kistérségben jöjjön létre, egy olyan szemléletformálás, mely által az 

önkéntesség, mint hasznos szabadidős tevékenység vagy alternatív munkaforma jelenik meg. 

Célunk a térségben lévő 16 település teljes mozgósítása. Szeretnénk érzékenyíteni a 

kistérségben működő állami, civil, egészségügyi, szociális, gazdasági szférát, hogy 

együttműködve, önkéntesként, vagy önkéntest fogadva, hatékonyabban tudják elérni céljaikat. 

Az önkéntes pontok, olyan innovatív lehetőség a kistérségben, mely a térség gazdasági 

helyzetét is javíthatja.  

 

Hosszú távú cél:  

Szeretnénk, ha a füzesabonyi kistérségben elindulna egy olyan példamutató folyamat, mely 

eredményeként elérnénk, hogy az önkéntesség, mint a társadalmi tőke egyik fontos alapja. 

Nemcsak egy program megvalósítása jönne létre, hanem ez által befolyásolni  

 

tudjuk a gazdasági folyamatokat, az emberi kapcsolatokat. Szeretnénk, ha programunk 

hosszútávon folytatódna és a gyermekek fejlődésében, mind az elsődleges, mind a 

másodlagos szocializációs csatornákon keresztül az önkéntesség életük szerves részét alkotná 

és felnőtt korukra ez természetes segítség eszköze az összetartozás része lenne. Nagyon fontos 

hosszú távú cél,hogy a felnőtt lakosság, kiemelten a védelemre szorulók jogtudatossága, 

szociális információja fejlődjön, programunk segítse társadalmi beilleszkedésüket.  

 

Az önkéntesség fontosságának hangsúlyozására, az önkéntesség meghatározására a 

rendezvények adnak lehetőséget. Ezért tartjuk nagyon fontosnak az Önkéntes Expót, ahol a 

megvalósításban, a programban résztvevő önkéntesek kapnak aktív szerepet, a befogadó 

szervezetek, együttműködő partnerek, pedig a bemutatkozási lehetőséggel, megmutathatják 

tevékenységeiket.  

Jelentkezni április 7-ig lehet!  

 

A jelentkezési lapokat az alábbi címre kell eljuttatni, sima levélként.  

 

Cím: Kis Bocs Szociális Információs és Önkéntes Pont  

3390 Füzesabony, Széchenyi út 6. fsz.1.  

 

Kizárólag az aláírt, postai úton elküldött jelentkezést tudjuk érvényesnek tekinteni.  

Érdeklődni a 70-366-5398 telefonszámon lehet!  

Jelentkezési lapot mellékeltem!  

 

A mielőbbi eredményes együttműködés reményében üdvözlettel:  



 

Galyasné Dósa Katalin Projektvezető Szihalom, 2013-02-27  

 

Megrendezés dátuma: 2013 május 11. 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 

 

Pályázat civil szervezetek 1%-os kampányainak támogatására 
 

Ahogy tavaly is, a Provident 2013-ban is támogatja a civil szervezetek ún. egyszázalékos 

televíziós kampányait, melyre pályázatot hirdet. A pályázat célja: A pályázaton két 

győztes pályázó számára 15-15 alkalomra szóló, egyenként legfeljebb 25 mp-es 

reklámidőt biztosítunk a 2013. május 1. és május 20. közötti időszakban, a TV2 

csatornán, kereskedelmi reklámblokkokban. Pályázók köre: A pályázaton bármely 

olyan Magyarországon bejegyzett civil szervezet(alapítvány, egyesület) részt vehet, 

amely közhasznú vagy kiemelten közhasznú státusszal bír, legalább 2 éve jogosult 1%-os 

felajánlások fogadására és rendelkezik (maximum) 25 mp-es, TV sugárzásra alkalmas 

1%-os kampány reklámfilmmel (a továbbiakban: Reklámfilm).  

 

A pályázat részletei: 

 

A pályázatok elbírálása a Magyar Adományozói Fórum szakértőinek közreműködésével 

történik, az alábbi szempontok figyelembe vételével :  

�Magyarországon jelenleg sokak számára akut társadalmi, szociális (vagy egyéb) problémát 

kezel a pályázó.  

�Hatékony és transzparens módon, erős és innovatív szakmai alapokon, emberi közösségeket 

építve (pl. önkénteseket bevonva) működik a szervezet.  

�Költséghatékonyan fekteti be az erőforrásokat az általa kezelni kívánt társadalmi, szociális 

stb. problémák kezelése érdekében (pl.: működési költségek aránya, diverzifikált források, 

szektorközti partnerségek, stb.).  

�A reklámfilm esztétikai- és technikai minősége , kreatív koncepciója kiemelkedő.  

 

A pályázatok elbírálása során kiemelt figyelmet fordítunk azon szervezetekre, amelyek  

�civil szervezetként hatékonyan segítenek az állampolgárok munkaerő-piaci problémáinak 

megoldásában  

�sérült, fogyatékos, vagy más (pl. szociális) okból hátrányos helyzetű embereken, 

gyermekeken, illetve családjaikon segítenek, pl. rehabilitációs, munkaerő-piaci, kulturális, 

sport és/vagy egyéb szolgáltatásokkal,  

�praktikus gazdasági ismeretek átadásával erősítik a magyar háztartások gazdasági 

öngondoskodó képességét.  

 

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes 

kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.  

 

A pályázat benyújtása  

 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. április 15., hétfő 17:00 óra  



 

A pályázatok beadásának módja: A mellékelt pályázati űrlapot és kötelező mellékleteit e-

mailben kérjük eljuttatni a palyazat@donorsforum.hu címre.  

 

További információ  

 

Magyar Adományozói Fórum , 1056 Budapest, Szerb u 17-19. Tel.: +36-1-700-00-20 , 06-30-

210-31-71  

 

Tovább a teljes pályázati kiírásra  

 

Pályázat civil szervezetek 1%-os kampányainak támogatására 

 

Jelentkezési határidő: 2013 április 15. 

Bővebb információ: palyazatmenedzser.hu/2013/03/25/civil-

1/?awt_l=CN_Zc&awt_m=3ZNEd2yODiz4mMK 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Adminisztrátor 

 
Jelige: "HRTA" 
Munkakör részletes leírása:  

Számítástechnikai disztribútorként fontos számunkra az ügyfelek maximális tájékoztatása.  

 

Feladat:  

� weboldalunkra az általunk forgalmazott termékekről termékképek feltöltése  

� egyéb felmerülő adminisztratív feladatok ellátása  

 

Előny:  

� hasonló területen szerzett tapasztalat  

� számítástechnikai hardware/software ismeretek  

� angol nyelvtudás  

 

Jelentkezési határidő: 2013/04/15  

Akadálymentes-e a munkahely: részben  

Munkaidő kezdete és vége: 8-17h  

Munkaszerződés típusa: állandó  

Számlaképesség szükséges-e: nem  

Kiválasztás, felvétel menete, módja: személyes interjú  

Bruttó Fizetés, munkabér: 98 000Ft  

Munkavégzés helye: 1033 Budapest  

Szükséges végzettség: érettségi  

Kívánt munkavállalók pontos létszáma: 1 fő  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "HRTA" 

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! 

 

Foglalkoztatási jogviszony: teljes munkaidős főfoglalkozású 

Szükséges végzettség: gimnázium 

 
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
http://www.meosz.hu/

