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Támogatják a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását 

 Almási István: Az elmúlt években a vásárhelyi önkormányzat nagy gondot fordított a 

munkahelyteremtésre. 

 

 

– 456 millió forintból 179 vállalkozásnak segített 1247 munkahely teremtésében, 

megtartásában, és csak az idén eddig 515 közmunkást foglalkoztat – mondta tegnap 

sajtótájékoztatón Almási István polgármester. Arra is kitért, hogy a Hódmezővásárhelyi 

Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.-ben 182 megváltozott 

munkaképességű embernek biztosítanak állást, és ez a szám a közeljövőben hússzal 

emelkedik. Ebbe a sorba illeszkedik még, hogy a szegedi SZEFO Zrt. októberben már 

üzemelő telepén a jövő év közepéig 175 csökkent munkaképességű vásárhelyit 

foglalkoztathat. 
 

 

A közeljövőben újabb TÁMOP-pályázat nyílik megváltozott munkaképességűek 

alkalmazására: a vásárhelyi önkormányzatnál, hivatalainál és intézményeiben 55-60-at tudnak 

majd foglalkoztatni – jelentette be a város első embere. Eddig arra, hogy költségvetési 

szervnél dolgozzanak ilyen személyek, nem volt mód, de ez a lehetőség – országosan 11,7 

milliárd forint fordítható erre, amit 2015 decemberéig kell felhasználni –, a kis- és közepes 

vállalkozások számára is nyitott. Erről szeptember 26-án 16 órától a polgármesteri hivatal 

dísztermében tartanak fórumot – közölte Bényi Krisztina, a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervének igazgatója. 

 

Elmondta még, hogy egy emberre maximum 800 ezer forintot költhetnek a cégek, s ezzel akár 

5-től 10 hónapig a teljes bérköltség fedezhető. A megváltozott munkaképességűeket 4, 6 és 8 

órában alkalmazhatják, az első esetben továbbra is jár számukra a rehabilitációs ellátás, 

hosszabb munkaidő esetén szünetel. A jelentkezéshez és a regisztráláshoz a vállalkozásoknak 

csak az alapító okiratot és a cégjegyzéket kell benyújtani. 
 

 

forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/almasi_istvan/86/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/benyi_krisztina/29801/


 

 

Fogyatékos emberek a társadalomban 
 

Szó lesz a fogyatékossággal élő emberek szociális és foglalkoztatási helyzetéről i 
 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) és a Mozgássérültek 

Fejér Megyei Egyesülete (MFME) 

2013. szeptember 13-14-én (péntek-szombat) Fogyatékos emberek a társadalomban címmel 

konferenciát szervez Székesfehérváron a Viktória Rehabilitációs Központban (8000 

Székesfehérvár, Erzsébet út 20., bejárat a Tüzér u. felől). 
 

Székesfehérvár Szent István király halálának 975. és az 1938-as ünnepi országgyűlés 75. 

évfordulója alkalmából jubileumi évvé nyilvánította az idei esztendőt. A konferenciát az 

emlékévhez kapcsolódóan rendezik meg, a város támogatásával, fővédnöke Áder János 

köztársasági elnök, védnöke Cser-Palkovics András polgármester. A konferencián több más 

téma mellett szó lesz a fogyatékossággal élő emberek szociális és foglalkoztatási helyzetéről, 

az Európai Unió fogyatékosügyi politikájáról, a fogyatékos embereket ellátó intézetekről, a 

fogyatékossággal élő nőkről és egy fórum keretében a megváltozott munkaképességű 

emberek felülvizsgálatának és foglalkoztatási rehabilitációjának eddigi tapasztalatairól is - áll 

a szervezet meghívójában. 

Felszólal többek közt Soltész Miklós, az EMMI szociális és családügyért felelős államtitkára, 

Kósa Ádám európai parlamenti képviselő, Földesi Erzsébet, az Európai Fogyatékosügyi 

Fórum és a MEOSZ alelnöke, Tatosné Takács Andrea, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal főigazgató-helyettese, Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, Laki Ildikó 

kutató, az MTA Szociológia Intézetének munkatársa és Verdes Tamás, a Társaság a 

Szabadságjogokért fogyatékosügyi programkoordinátora. 
 

Részletes program itt 
 

forrás: weborvos 

 

 

 

Pályázat  indul  segítő  kutya kiképzéssel  foglalkozó  szervezetek  támogatására 

 
Pályázatot írt ki a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 

(FSZK) fogyatékos emberek segítő kutyához juttatásának, terápiás kutyák 

alkalmazásának támogatására a fogyatékossággal élők életminőségének javítása 

érdekében. A pályázat közvetlen célcsoportját a segítő kutyák kiképzésével foglalkozó 

szervezetek, közvetett célcsoportját a segítő kutyát igénybe vevő személyek alkotják. 

Benyújtási határidő: 2013. október 7.  
 

Pályázni lehet a segítő kutya (kivéve terápiás kutya) kiképzéséhez, vizsgáztatásához és a 

fogyatékos személyhez történő eljuttatásához kapcsolódó projektek megvalósítására, valamint 

terápiás kutya alkalmazásának költségeinek fedezésére. 

 

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 24.550.000,- Ft, amelyet az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma és az FSZK között létrejött együttműködési megállapodás 

biztosít. A pályázatban minimum 700.000,- Ft, maximum 8.000.000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatás igényelhető összesen. 

 

http://weborvos.hu/adat/files/2013_augusztus/meosz_program.pdf


A kutyák speciális képességeitől függően kutyatípusonként a maximálisan igényelhető 

összeg: 

 

- vakvezető kutya: 1.900.000,- Ft 

- mozgáskorlátozott személyt segítő kutya: 1.900.00,- Ft 

- hangot jelző, rohamot jelző kutya: 1.600.000,- Ft 

- személyi segítő kutya: 1.300.000,- Ft 

- terápiás kutya: 500.000,- Ft. 

 

A támogatott projektek megvalósítási időszaka 2013. október 1-től 2014. április 30-ig tart. 

 

Benyújtási határidő: 2013. október 7. (A benyújtási határidő a postára adás napját jelenti.) 

 

A pályázatokat kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre: Fogyatékos 

Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Hazai Támogatások 

Programirodája 1071 Budapest, Damjanich u. 4. 

 

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát: 41322! 

 

További információ: FSZK Nonprofit Kft. Hazai Támogatások Programirodája, e-mail: 

41392@fszk.hu 

 
forrás: OrientPress Hírügynökség 

 

 

 

Akár negyvennel is száguld Hunor, a Balaton új gyorshajója 

 

Jövő nyártól már az egyszeri magyar nyaraló is karibi életérzéssel száguldhat a 

Balatonon: gyorshajóval bővült a Balatoni Hajózási Zrt. flottája. A Hunor névre 

keresztelt járatot tegnap mutatták be Siófokon. 
 

A járművek a horvátországi Zadarban készültek tengeri luxushajók balatoni igények szerinti 

belső átalakításával. Maximális sebességük óránként 39 kilométer. Ez amúgy nem tűnik 

soknak, de a hajózásban tájékozott ember tudja, hogy az emberi érzékelés szempontjából a 40 

km/h vízen kb. 80 km/h-nak számít autóval. A 25 személyes, 7 tonnás, mozgássérült utasok 

számára is alkalmassá tett gyorshajók az őszi menetrend szerint csak szombaton, óránként 

közlekednek a három balatoni település között. Jövő nyártól a főszezonban minden nap 

menetrend szerint járnak majd. 

A hajók motorjai – tekintettel a Balaton kiemelt vízvédelmére – a legmodernebb 

technológiával készültek, szennyezőanyag-kibocsátásuk a legszigorúbb uniós elvárásoknak is 

megfelelnek, a vízzel érintkező részeik pedig – legalábbis a vezérigazgatói tájékoztatásból ez 

derült ki – környezetbarátak. 

forrás: hetivalasz.hu 

 

 

 

 



Sérült vagyok, de dolgozni akarok! - videó 
 

Egy kerekes székes és egy Down szindrómás lány kezdte meg munkáját   szeptembertől 

a Tranzit Caféban. A fogyatékkal élők vendéglátásban való foglalkoztatása formabontó 

ötletnek számít, a kezdeményező képviselőnek  azonban éppen az volt a célja, hogy 

esélyt adjon a megváltozott   munkaképességűeknek kikerülni a nyílt munkaerőpiacra és 

így az emberek szeme  elé. 

 

Alexandra kedves, fiatal lány, Down szindrómája ellenére jól kommunikál. Első munkanapján 

érthető módon megszeppenve, szégyenlősen mutatkozik be mindenkinek, és kissé zavarba 

jön, mikor arra kérik, próbaképp szolgálja fel a kávét. Leendő feladatairól még folynak az 

ötletelések, de azt mondja, nagyon örül, hogy kipróbálhatja a vendéglátást, hiszen eddig csak 

gyöngyöket fűzhetett.  

 

Mariettának egy balesetben bénult le a lába, neki már komoly munkatapasztalatai vannak, 

korábban sportszervezőként dolgozott. – Vonzó számomra, hogy sok itt a kulturális program, 

ezért alig várom, hogy részt vehessek a szervezésben – mondja a mozgássérült lány, aki nem 

aggódik a nehéz közlekedés miatt, csak az emberek hozzáállása legyen pozitív.  

 

Az ötletgazda Jankó István önkormányzati képviselő nem csupán politikus, 

gyógypedagógusként is dolgozik, így számára alapvető szempont a rászorulók segítése. - Arra 

gondoltam, miért ne lehetne olyan helyen foglalkoztatni őket, ahol megmutathatják magukat, 

ép emberek között lehetnek, így talán azok is megismerik őket, akik eddig ritkán találkoztak 

velük. A Tranzit kávézó vezetője, Egri Orsolya az első perctől mellénk állt, de a hivatal is 

sokban segítette a megvalósulást – számolt be az eredményekről a képviselő.  

 

A jelenlegi törvényi szabályozás szerint 25 fő fölött minden munkahelynek rehabilitációs 

járulékot kell fizetni, amennyiben nem alkalmaz megváltozott munkaképességű dolgozót. 

Mivel az illeték éves szinten milliós nagyságrendű, ez arra motiválja a munkahelyeket, hogy 

az összeget ne csak befizessék az államkasszába, hanem 4-6 órás minimálbéren 

foglalkoztassanak valakit, akinek költségeit fedezi a járulék összege. A Tranzit ugyan alig 

több mint tíz embert foglalkoztat, a képviselő szerint mégis ideális választás ahhoz, hogy a két 

sérült fiatal megtalálja számítását.  

 

- Az ingerültség, türelmetlenség sokszor olyan indokolatlanul magas, hogy talán egy Down 

szindrómával született lány kedvessége, egy fatális baleset miatt kerekes székbe került lány 

állhatatossága minket is nagyobb, és főleg nem szavak szintjén hangoztatott, hanem valódi, 

megélt elfogadásra és türelemre késztet – tette hozzá Egri Orsolya, aki korábban már számos 

megnyilvánulási lehetőséget biztosított kávézójában a fogyatékkal élőknek.  

 

- Ez egy üzenet értékű program, egyfajta kiállás egy értékrend mellett – fejti ki véleményét 

Dely Géza a Down Alapítvány munkatársa. – Mivel a vendégek nap mint nap találkozhatnak 

a sérült munkavállalókkal, a sztereotípiákon túl jobban megismerhetik élethelyzetüket, 

egyéniségüket. A program résztvevői Baráth Andrea esélyegyenlőségi referens 

koordinálásával találtak egymásra, aki szerint a Tranzit nem csak más vállalkozóknak mutat 

példát, de úttörő munkájával sokat tesz az előítéletek csökkentéséért, és az empátia 

növeléséért. 

T.D. - ÚjbudaTV  

http://www.youtube.com/watch?v=Dc2uo3OLGOg 
forrás:onkormanyzat.mti.hu 

http://www.youtube.com/watch?v=Dc2uo3OLGOg


Szájjal festettek a sztárok 

Puskás Peti, Varga Viktor, Marád Vera és Végh Judit ugyanis kipróbálta, hogyan 

dolgoznak a szájjal festő művészek. Az AMS Art Moments Vizuális Művészeti Fesztivál 

apropóján rendezett rögtönzött órán kiderült, hogy a mozgássérült művészek 

ügyesebbek és kreatívabbak lehetnek, mint ép társaik. 

 

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének önkéntesei, a festéket biztosító Poli-Farbe, 

valamint a Krániczné Tóth Dóra szájjal festő és Kormos László lábbal festő művész segített a 

hírességeknek, hogy szájjal festett alkotásaik a lehető legjobbak legyenek. 

 

„Nagyon örülök, hogy kipróbálhattam, milyen szájjal festeni, mert ezzel bepillantást nyertem 

más emberek életébe, különleges helyzetébe, amit remekül megoldanak, és igazi 

alkotóművész válnak belőlük. Másrészről ezek a közösségi élmények jó lehetőségek arra, 

hogy a hétköznapokban is több figyelmet fordíthassunk embertársainkra” – mesélte Puskás 

Peti, aki egy kockát festett ecsettel a szájában. – „A festés könnyebben ment, mint gondoltam: 

kaptam egy tanácsot, hogy első lépésként egy egyszerű térformával könnyen meg lehet 

birkózni, és még sikerélményt is ad, így született a térbeli kocka. A képet valószínűleg 

elteszem emlékbe, de a fesztiválra mindenképpen kijövök az öcsémmel és a barátnőmmel, 

hogy ők is kipróbálhassák, milyen élmény a kezek segítsége nélkül alkotni” – tette hozzá 

Puskás Peti a KRQ Communicatios tájékoztató összeállításában.  

 

Varga Viktor az éneklés mellett a festészet megszállottja; az eseményre stílusosan Salvador 

Daliéhoz hasonló bajuszt pöndörített. A dédapja is festőművész volt, a tehetség pedig apáról 

fiúra öröklődött a családban. 

„Pontosan olyan élmény volt, mint amilyet elképzeltem, főleg, hogy otthon kipróbáltam, 

milyen egy ecsettel a számban festeni: a saját arcképemet igyekeztem a tükrön megörökíteni. 

Úgy álltam neki, hogy ez biztos menni fog, azt gondolom ugyanis – és ebben a művészek is 

megerősítettek-, hogy valójában minden a fejben dől el, ott vannak a képek, a gondolatok – a 

kezünk, a szánk, a lábunk mind csak eszközök arra, hogy ezek a külvilágban is 

megjelenjenek. Érdekes utazás volt ez, de én inkább maradok a kezeimnél” – tette hozzá 

mosolyogva Viktor, aki a lábbal festő művészt örökítette meg, alkotását pedig végül 

dedikálva a modelljének adta.  

 

A Jóban Rosszban sorozat színésznője is kipróbálta a különleges technikát: Madár Vera és 

Végh Judit egy-egy tájképben mutatta meg ügyességét. Vera ráadásul nem először találkozott 

a szájjal és lábbal festés technikájával. 

„Igazán kreatív feladat volt ecsettel a számban alkotni, és elmondhatom azt, hogy a teljes 

szívemet beletettem ebbe a képbe. Meghatározó élmény volt a művészekkel találkozni, 

mondhatni újra, hiszen egyiküket régről ismerem. Édesapám nagyon szerette a szájjal és 

lábbal festő művészeket és alkotásaikat, támogatta őket és különböző rendezvényeket 

szerveztek együtt. Egészen elképesztőnek tartom azt az életigenlést, azt a szeretetet, ami 

ezekből az emberekből árad, a vágy, hogy kifejezzék az érzéseiket – ezek az élmények mindig 

feltöltenek, rengeteg pozitív energiát kaptam ma” – mesélte Madár Vera, aki szerint szájjal 

készült képe nem sokban különbözik óvodás kori alkotásaitól.  

 A Jóban Rosszban Steiner doktornője, Végh Judit elszántan küzdött a pipacsos rétet ábrázoló 

képével, és alig bírta abbahagyni a festést. Judit szerint a képe inkább egy gyerekrajzra 

hasonlít, így a helye valószínűleg kisfia szobájában lesz.Nem gondoltam, hogy ennyire le fog 

kötni a festés: úgy gondoltam, hogy odaülök, húzok pár vonalat és kész a mű - jegyezte meg. - 

Ehhez képest azt éreztem, amit valószínűleg a festőművészek is, hogy mindig kell még 



valamit alakítani a képen, és végül teljesen ott ragadtam. Gyerekkoromban nagyon szerettem 

festegetni, és ugyanaz az érzés jött vissza, mint egykor. 

 
forrás: mixonline.hu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

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

 

-HÍREK- 

 

Az OEP fizeti a külföldi gyógykezelést? 
 

Októbertől bármely nyugat-európai országban megműttethetjük magunkat, ha itthon 

fél évnél hosszabb ideig kellene várakoznunk. Tízezrek számára nyílik meg ez a 

lehetőség, ám mégis kevesen élnek majd vele. 

 

Több tízezer magyar indulhat útnak októbertől, hogy külföldön kezeltesse magát, egy uniós 

rendelkezés szerint ugyanis erre mindenkinek lehetősége lesz, akinek hazájában fél évnél 

tovább kellene várakoznia. A magyar várólisták pedig rekordhosszúságúak.  

 

A Heti Válasz negyedik alkalommal készítette el az országos listát, és az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár adatainak összesítése után azt találta, hogy soha ilyen hosszú 

ideig nem kellett várakozni - jelenleg több mint 70 ezer ember vár egészségügyi 

beavatkozásra. A legtöbben, 27 ezren szürkehályog, tíz-tízezren pedig térd-, illetve 

csípőprotézis beültetésre.  

 

A leghosszabb időt Győrben kell parkolópályán tölteni - négy év hét hónapot egy 

térdprotézisre -, ám a székesfehérvári kórház sincs jó helyzetben: három műtéti fajtánál is ők 

az országos „csúcstartók".  

 

Megindulhatnak-e tömegek Nyugat-Európa irányába? A Heti Válasz ennek eldöntéséhez 

kikérte az Országos Egészségbiztosítótól azt az összeget, amennyit itthon fizet egy-egy 

műtétért a kórházaknak, és több európai ország példáján megnézte, meddig jutnának ezzel a 

betegek. (A biztosítónak ugyanis csak a hazai árak erejéig kell állnia a külföldi számlát.) Nem 

sokáig: a volt szocialista országok közül csak Magyarországot, Csehországot és 

Lengyelországot tüntetik fel Európa egészségturisztikai térképén, ám még a lengyel kórházak 

is kétszer olyan drágák, mint a hazaiak.  

 

A lap négy egészségügyi beavatkozásnál mutatja be, melyik nyugati ország milyen átlagáron 

szolgáltat, és ebből mennyit állna a magyar biztosító.  

Miért találja hiteltelennek saját adatait az egészségbiztosító? Követhetjük-e a holland példát 

és gyógyulhatunk-e Ibériában vagy Németországban a biztosítónk pénzén? Megőrültek-e a 

svédek, amiért a legkisebb várólistájú kórházaknak adnak pénzt a leghosszabb helyett a 

várakozás csökkentésére? Minderről a Heti Válasz szeptember 12-i számában olvashatnak, 

mely csütörtöktől digitálisan is elérhető a Digitalstand oldalon.  

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

  
 
  
 
 

  

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

