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A betegek sem kapnak felmentést 
 

Komolyan veszi a kormány a teljes foglalkoztatottság megvalósítását: azok nagy részét is 

munkára fogják, akik mentális, egészségi vagy szociális problémáik miatt eddig nem 

voltak alkalmasak közmunkásnak. Az érintetteknek havi bruttó 41 ezer forintot 

fizetnek. A napokban négy megyében már el is indult a kísérleti program, és a tervek 

szerint januártól országossá válik a speciális közfoglalkoztatás. Célkeresztjében az a 132 

ezer ember áll, akiknek a munkaügyi szervek több mint egy éve sikertelenül próbálnak 

állást szerezni. 

 

Olyan kísérleti közfoglalkoztatási programot indított el július 1-jétől a kormány, amelybe 

azokat a halmozottan hátrányos munkavállalókat vonja be, akik eddig sem a nyílt 

munkaerőpiacon, sem a közfoglalkozatásban nem tudtak elhelyezkedni, mert mentális, 

szociális vagy egészségi problémákkal küszködnek – derül ki a Belügyminisztérium (BM) 

közfoglalkoztatási szakportálon közzétett tájékoztatójából. Az öt hónapos, négy megyére 

(Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Zala) kiterjedő speciális 

közfoglalkoztatási kísérleti programba 300 álláskeresőt vontak be, de a cél az, hogy a 

tapasztalatok alapján 2017-től országossá tegyék az új projektet. Ennek érdekében már 

kormányhatározatot is hoztak a speciális közfoglalkoztatási programról, valamint a 

közmunkások bérezésére vonatkozó kormányrendeletet is módosították, alacsonyabb fizetési 

kategóriákat létrehozva a nehezen foglalkoztathatóknak. 

Tájékoztatójában a szaktárca maga is leszögezi, hogy az intézkedés hátterében a teljes 

foglalkoztatás megvalósítása áll. Ennek érdekében a jelenleg a közfoglalkoztatásba is nehezen 

bevonható személyek foglalkoztatását és foglalkoztathatóságát kívánják fejleszteni úgy, hogy 

számukra a munka mellett munkaerő-piaci, szociális és egészségügyi szolgáltatásokat 

nyújtanak. 

A mentális, szociális vagy egészségi okból foglalkoztatásba nehezen bevonható 

álláskeresőknek a speciális közfoglalkoztatási programba közvetítésük után foglalkozás-

egészségügyi szakvizsgálaton kell részt venniük. Ha a szakvizsgálat következtében az 

álláskereső „alkalmas” minősítést kap, bekerül a programba. Ha valakinek egészségi 

problémája van, és ennek ellenére alkalmas a munkára, a közfoglalkoztatási pont 

koordinálásával veszi igénybe a megfelelő egészségügyi szakellátást. Akit azonban 

alkalmatlannak minősítenek, azt a háziorvoshoz irányítják a megfelelő egészségügyi 

szakellátás igénybevétele, illetve a rehabilitálhatóság felülvizsgálata érdekében. 

Azt, hogy kinek milyen szociális szolgáltatásra van szüksége, szociális diagnózis keretében 

határozzák meg. Ezek elsősorban a család- és gyermekjóléti szolgálatok és a központok által 

nyújtott segítséget, illetve pszichiátriai és szenvedélybetegeknek kezelést kínáló nappali, 

valamint közösségi ellátásokat jelentik. 

Közfoglalkoztatási pontok 

A kísérleti programban részt vevő települések kiválasztására a BM, az érintett járási és 

kormányhivatalok, valamint a települési önkormányzatok közös szakmai egyeztetése után 



került sor. Azokon a településeken, ahol már most működik a speciális program, 

közfoglalkoztatási pontokat hoztak létre, itt az érintettek „az állapotuknak megfelelő 

egyszerű, rövid időn belül elsajátítható, betanított munkafeladatokat” végezhetnek. 

A speciális közfoglalkoztatási programban dolgozók ugyanakkor még a rendes 

közfoglalkoztatottaknál is kevesebb bért kapnak. A vonatkozó kormányrendelet júniusi 

módosítása szerint a speciális programban napi hat órában dolgozó közmunkás 

közfoglalkoztatási bére havi 41 556, legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést 

igénylő munkakör betöltése esetén pedig havi 53 277 forint. Ezzel szemben egy teljes 

munkaidőben dolgozó „rendes” közfoglalkoztatott havi 79 155 forintot kap, ami majdnem a 

kétszerese a speciális bérnek, a közfoglalkoztatási garantált bér pedig 101 480 forint, ami 

majdnem 50 ezer forinttal több a speciális garantált bérnél. Vagyis a nehezen 

foglalkoztathatóknak szinte alig fizet majd valamit a kormányzat. 

A speciális közfoglalkoztatási program keretében ugyanakkor több egyéb támogatást 

kaphatnak majd a foglalkoztatottak: így például az állam teljes mértékben megtéríti a 

közfoglalkoztatottak napi egyszeri meleg étkeztetését, illetve a munkaerő-piaci, szociális és 

egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó utazási költséget. 

Országos kiterjesztés 

A program létrehozásáról szóló kormányhatározat kapcsán az MSZP-s Bangóné Borbély 

Ildikó a kormányhoz fordult. A Belügyminisztérium írásbeli válasza szerint azt a 132 ezer 

embert célozzák meg, akik tartósan (több mint 12 hónapja) az álláskeresői nyilvántartásban 

szerepelnek, és nem közvetítették ki őket egyetlen munkahelyre sem, vagy kiközvetítésük 

rendszeresen sikertelen volt, foglalkoztatásuk folyamatosan az egészségi alkalmassági 

vizsgálatok eredménye miatt hiúsult meg, illetve a járási hivatal által is ismert szociális, 

mentális, vagy egészségi problémával küszködnek. A szaktárca megerősítette azt is, hogy 

jövőre várható a program országos kiterjesztése. 

 

Kiemelték: olyan jogszabály-módosítást készítenek elő, amely alapján az egészségi okok 

miatt nem foglalkoztatható álláskeresőket törlik az álláskeresői nyilvántartásból, de az ehhez 

szükséges intézkedésekről és változtatásokról a kormány még nem döntött. A jogszabály-

módosítások előkészítése a szaktárca szerint éppen azért szükséges, hogy a 

foglalkoztathatósági szakvéleményezés és a megváltozott munkaképességű személyek 

minősítési rendszere között kapcsolat jöjjön létre, és az érintettek hozzájuthassanak az 

egészségi állapotuknak megfelelő ellátáshoz. 

 

forrás: mno.hu 

 

 

 

Ahol valóban kapnak enni a gyerekek 
 

Szünidőben minden rászoruló iskolás, óvodás, bölcsődés kap ebédet a XIII. kerületben. 

A városrész szocialista vezetése valóban esélyt nyújt a hátrányos helyzetűeknek, nem 

úgy, mint a kormány.  

 

Ugyan állítják, hogy a szociálisan rászoruló gyermekek ellátásáról a szünetben is 

gondoskodnak, a valóságban több százezer iskolás, óvodás erre az időre ebéd nélkül marad. 

Ebben a kerületben a bölcsődékben, óvodákban a gyermekek fele ingyen étkezik, az 

iskolásoknak a 35-41 százaléka. 

 Az önkormányzat számba vette, hogy az esélyegyenlőségi programban mit kaptak a 

kerületben élők. 



 A fiatal pároknak évente 4-5 fecskelakást biztosítanak, legutóbb a díjnyertes 

passzívházban. A lakáspályázatok tíz százalékát is fiatalok nyerhetik el. 

 Annak érdekében, hogy a GYES-en, GYED-en lévő kismamák megfelelő állást 

találjanak, évente ingyenes számítógép-használói tanfolyamokat indítanak. Legutóbb 

28 kismama szerzett az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-

használói bizonyítványt úgy, hogy a tanfolyam idején a gyermekekre is vigyáztak. 

 Angyalföldön, Újlipótvárosban és a Vizafogón folyamatosan, az igényeknek 

megfelelően bővítik a bölcsődéket, óvodákat. 

 Az egyetemisták, főiskolások ösztöndíjat kaphatnak, őket havonta 3000-5000 forinttal 

támogatja az önkormányzat. 

 A kerületben van tini-diszkó és kamasztábor, utóbbiban védőnők és 

iskolapszichológusok oktatják a konfliktuskezelési stratégiákat. 

 A közfoglalkoztatásban dolgozók havonta 8 ezer forint értékben étkezési utalványt és 

bérlet-hozzájárulást kapnak, mások az internet kezelését tanulják meg és a saját 

otthonukban ingyen internetet biztosít számukra a kerület, ezzel is segítve 

álláskeresésüket. 

 Gondoskodnak az idősekről, 220 szépkorú biztonságát szolgálja a házi jelzőrendszer, 

van ingyenes szűrés, távellenőrzéssel működő egészségügyi rendszer az idősek 

klubjába. A kerületben összesen 5500 nyugdíjasról gondoskodik az önkormányzat. 

Kirándulásokat, számítógépes tanfolyamot szerveznek. A rossz anyagi körülmények 

között élőknél igény esetén a kerület cserélteti a fürdőkádakat zuhanyzóra, 

kapaszkodókat szereltetnek fel és fizetik a küszöbök megszüntetését. 

 Önkormányzati intézményként 30 értelmi fogyatékos részére a Frim Jakab Napközi 

Otthon nyújt napközbeni ellátást. A vácegresi szobabérlők házában 9 értelmi 

fogyatékos részére biztosítanak önálló lakhatást. 

 

forrás: nepszava.hu 

 

 

Mielőtt megismertelek  
 

 Ez az a film, amit teljes egészében, önmagáért lehet szeretni. 

 

 Hőseivel együtt nevetünk, sírunk. A főszereplőnő magával ragadó optimizmusa vegyül a 

történet drámaiságával. Louisa Clark pont az a személy, akit furcsa ruhái láttán kinevetnénk 

az utcán. Ő az a lány, aki soha nem tud felnőni, mégsem él álomvilágban, és pontosan tudja, 

hogyan töltse el a szabadidejét. Olvasgat, nézi, ahogy élete párja éppen a triatlonra készül, ám 

nem sejti, hogy valaki a város másik oldalán egy egész világot adhatna neki. Adhatna, de nem 

teheti; Will Traynor pont az a személy, akiről nem gondoskodnánk szívesen. Annak ellenére 

sem, hogy egész életére tolószékbe kényszerült. Louisa vállalja a gondozást, valamint az azzal 

járó aprócseprő gondokat és gunyoros megjegyzéseket. Szinte felüdülés látni azt, hogy két, 

egymással teljesen ellentétes ember egyre inkább azt érzi, hogy megtalálta a másik felét a 

világban. Mielőtt megismertelek magyar feliratos előzetes A könyvadaptáció hűen 

ragaszkodik a Jojo Moyes által íródott regény soraihoz. Néha még egykét párbeszédet is észre 

lehet venni, amely betűről betűre szerepel a könyvben. Elgondolkodtató hát ez a kis történet; 

vajon mit tennénk, ha választanunk kéne élet és halál között? Engednénk e a másiknak, hogy 

szabad akaratából döntsön? A film tökéletesen rámutat erre a dilemmára; a narratíva végig 

lineárisan építkezik. Egyre közelebb jutunk ahhoz, hogy megismerjük a zárkózott Willt, és 

ahhoz, hogy megszeressük a szeleburdi, hóbortos Clark kisasszonyt. A valóságos ábrázolás 

hangulatát keltik a vidám, zöld, brit utcácskák, a ködös Albion leírhatatlan szépsége. Ezt a 



szépséget akarja megmutatni a mozgássérült férfi a fiatal lánynak. A lány pedig mindent 

megtesz annak érdekében, hogy felejthetetlen élményeket adjon annak az embernek, aki 

örökre megváltoztatja az életét. Keserédes film ez, könnyfakasztó jelenetekkel, és a végére 

mégis úgy érezzük, hogy fellélegezhetünk egy könnyed, romantikus film után. 

Szívmelengető, fájdalmas, ugyanakkor jó dolog látni, hogy a feltétel nélküli szeretet mindig 

győzedelmeskedi 

videó: https://youtu.be/Z41D6Y2wdmk 

 

forrás: veol.hu 

 

Tiszta szívvel érkeznek 
 

KARLOVY VARY |  

Woody Allen, Jim Jarmusch, Pedro Almodóvar. Karlovy Vary ma kezdődő, immár 51. 

filmes mustrája parádés menüt kínál. Az említett nagy triumvirátus legfrissebb munkáit 

versenyen kívül láthatja a messze földön híres nyugat-csehországi fürdő-városba érkező 

közönség. 

 

Cannes, Berlin és Velence mellett Karlovy Vary Európa negyedik A-kategóriás fesztiválja, 

családias hangulatát tekintve viszont kétségtelenül a lista élén áll. Szervezői ugyanis 

rengeteget tesznek azért, hogy a nézők – a hátizsákkal érkező középiskolások és egyetemisták 

népes seregétől egészen a szépkorú filmes ínyencekig – tíz napig jól érezzék magukat a 

városban, függetlenül attól, hogy hány vetítésre sikerül bejutniuk. Karlovy Vary szereti a 

vendégeit, a mozi megszállottjait. Azon kevés fesztiválok egyikével dicsekedhet, ahol 

személy szerint még az elnök is díjazhat valakit a neves alkotók táborából. Ebben az évben 

ezt az elismerést Charlie Kaufman, napjaink egyik legismertebb (forgatókönyvíróként Oscar-

díjas) rendezője és producere kapja, aki olyan művekkel gazdagította az egyetemes 

filmművészetet, mint az Egy makulátlan elme örök ragyogása vagy legutóbb az Anomalisa. A 

fesztivál életműdíját is amerikai művész kapja. A több mint száz filmben szerepelt Willem 

Dafoe, akit elsősorban a Jézus utolsó megkísértéséből, A szakaszból vagy az Antikrisztusból 

ismerhet a közönség. Most Pier Paolo Pasolini szerepében mutatkozik be Abel Ferrara 

rendezésében, amely a huszadik század egyik legjelesebb olasz gondolkodója, filmművésze, 

írója és költője életének utolsó napját rekonstruálja. 

 

A versenybe idén is két cseh alkotást soroltak be, bár Jan Hřebejk A tanítónő című munkája 

szlovák–cseh koprodukcióban született. A történet ugyan a nyolcvanas évek szocialista 

iskolarendszerét idézi meg, a diákok és a szülők felett egyaránt zsarnokoskodó tanítónő esete 

sajnos azóta sem példátlan. A film szereplői között két szlovákiai magyar színész is 

kiemelkedő feladathoz jutott. Hřebejk Oscar-jelölt filmje, az Élet mindenáron után Kassai 

Csongor másodszor dolgozhatott napjaink egyik legjelesebb és legtermékenyebb cseh 

filmrendezőjével, Bandor Éva – a folyamatosan feszültségben tartott kamasz fiú anyjaként – 

most került először az alkotó szűkebb csapatába. A másik cseh versenymű a nemrég elhunyt 

Jan Němec (a hatvanas évek cseh filmiskolájának egyik vezéregyénisége) opusa, A Király-

szőlőhegy farkasa, amelyben – a rendező alteregójaként – Jiří Mádl éli meg ugyanazokat a 

helyzeteket (még a 68-as cannes-i fesztivál botrányát is), amelyek Němec pályáján 

meghatározó eseményekké váltak. 

 

Figyelemreméltó alkotással versenyeznek majd a románok, a spanyolok és az olaszok is. 

Catalin Mitulescu egy bukaresti házaspár magánéletébe enged betekintést, amikor is a férfi 

elhagyja a családját. Olaszországban, kávéházi felszolgálóként próbál jobb anyagi helyzetet 

https://youtu.be/Z41D6Y2wdmk


teremteni otthon maradt szeretteinek. Már egy éve van távol, amikor egy nap a feleség úgy 

dönt, nem fogadja férje telefonhívását. Aminek természetesen komoly oka van. Az Új bőr 

című spanyol film családi tragédiával kezdődik. A kilencéves Gabriel apjával és 

nagybátyjával megy fel a hegyekbe, ahol az apa meghal, a fiú elveszik, a nagybácsi napokig 

keresi, de nem találja meg. A történet nyolc évvel később folytatódik, nem akármilyen 

fordulattal. Roberto Ando olasz rendező három évvel ezelőtt már részt vett a versenyben. 

Most új filmjével, a Toni Servillo főszereplésével készült Gyónásokkal küzd meg a 

Kristályglóbuszért. Főhőse egy karthauzi szerzetes, aki utolsóként beszélt a Nemzetközi 

Valutaalap különös körülmények között meghalt vezetőjével. Salus, a szerzetes azonban nem 

hajlandó rendőrségi vallomást tenni beszélgetéseik tartalmáról. 

A magyar filmgyártás két alkotással képviseli magát Karlovy Vary idei seregszemléjén. Till 

Attila Tiszta szívvel című munkája, amelyben két fiatal mozgássérült közeli barátságot köt 

egy vagány kerekes székes bérgyilkossal, az East of the West kategóriában mutatkozik be. 

Nem sokkal a nagy sikerű magyar premier után ez lesz a film első nemzetközi 

megmérettetése. Hajdu Szabolcs (Fehér tenyér, Bibliothéque Pascal, Délibáb) legújabb 

rendezése, az Ernelláék Farkaséknál tizenegy másik filmmel került be a játékfilmek 

versenyébe. Az állami támogatás nélkül, minimális költségvetéssel készült mű két, egymástól 

eltávolodott család váratlan találkozása, majd kényszerű együttléte által felszínre törő 

konfliktusok egész sorát vetíti elénk. 

 

A ma este induló fesztivál nyitófilmje Sean Ellis pár héttel ezelőtt elkészült Anthropoidja, 

amely a Reinhard Heydrich elleni prágai merényletet idézi meg parádés szereposztással. Az 

angol–cseh koprodukcióban, eredeti helyszíneken forgatott film két főszerepét, a cseh és a 

szlovák merénylőt, a két, bátorsága révén legendás hőssé vált ejtőernyőst Jamie Dornan és 

Cillian Murphy alakítja. Ez lesz a várva várt történelmi akciófilm világpremierje, amellyel 

nagy kasszasikerre számítanak az alkotók. 

 

forrás: ujszo.com 

 

 

 

Kutyák, kifelé a Ferenc térről! 
 

Aki az elmúlt hetekben Középső-Ferencvárosban sétálgatott, az biztosan belefutott a 

Ferenc tér romjaiba. Aggodalomra azonban nincs ok, hiszen csak felújítják - ezzel 

kapcsolatban megkerestük az önkormányzatot, vannak-e látványtervek, illetve mit kell 

tudni a híresztelésekről, miszerint az új téren nem látják majd szívesen a kutyá(so)kat. 

 

Szűcs Balázs főépítésztől megtudtuk, hogy a tér átadása augusztus végére várható, azaz 

iskolakezdésre már kész lesz. A közösségi tervezés folyamán a lakossági javaslatokat 

folyamatosan beépítették a tervekbe, a legutóbbi fórum nyomán így például utolsó elemként 

mozgássérült gyermekek által is használható játszószer is helyet kap majd a játszótéren. 

Szintén a lakossági visszajelzésekhez kapcsolódik a rossz hír is: a kutyafuttatás tiltott lesz, 

ennek kiváltására a térhez legközelebbi önkormányzati tulajdonú közterületen körbekerített 

ideiglenes kutyafuttatót alakított ki a közelmúltban az önkormányzat. Az viszont enyhén 

fogalmazva is eléggé szűk, így aki a kutyájával ejtőzne vagy pihenne, sem ott, sem a parkban 

nem teheti meg. 

 

És hogy mi változik? 



Elég sok minden: a dokumentációban többször is szerepel és a fenti gifen is látszik, hogy 

elbontják a felesleges utakat, azok helyére pedig zöldfelület (néhány esetben ez virágokat 

takar) kerül. A teret sövénnyel választják majd el az utaktól, illetve rekortán futópálya is 

körbeveszi majd. A tér családi napközi felé eső sarkában alakítják majd ki a játszóteret, ami 

egy vízjátékot is tartalmaz – ehhez az elbontott két bálna egyikének vízgépészetét használják 

majd. Emlékeztető: bár a bálnák rendkívül látványosak voltak, ugyanannyira 

balesetveszélyesek és költségesek is, így nem sokáig működtek, már régóta elkerítve várták a 

sorsukat. 

Az egyensúlyozón, a hintákon, mérleghintán és a régi játszótérről megmentett rugós 

játékokon kívül lehet majd találkozni csúszdás várral, de trambulinnal és kuckós műdombbal 

is. Ha utóbbit nehezen képzelné el, a lenti grafikán megnézheti, hogy fest: 

 

Szeretnék, ha a térre települnének kávézók is, amiket fedett teraszokkal csábítanának oda. A 

Bubi állomás nem tűnik el, a Ferenc tér sarkaira pedig kerékpáros tárolókat helyeznek el, 

hogy ezzel is védjék a területet. Mi is gyakran járunk arra egyébként bringával és nem is 

értettük, miért vág át valaki a macskaköves téren, pedig csak egy kicsit kell kerülni, és akkor 

senki nem zavar senkit. Jó hír még, hogy felújítják a vécét is, illetve egy óriási búzamező is 

kerül a vízijátékok mellé. Autósoknak jó hír: hat új parkolóhelyet is kialakítanak. 

Reméljük egyébként, hogy a kutyafuttató tényleg csak ideiglenes, és méltóbb helyet kapnak a 

parkból kitiltott kutyások, ez a látvány ugyanis egészen elképesztő, és nem sugall mást, mint 

hogy egy kényszermegoldásról van szó. Azt egyébként jó lenne tudni, hogy azon kívül, hogy 

“nem szedik össze a kutyájuk után a piszkot a tulajdonosok”, milyen egyéb, a tiltás felé hajló 

gondolat járt környékbeli lakosok fejében, amikor előálltak az ötlettel a fórum során. 

 

forrás: budapest24.hu 

 

 

 

Kaphatok végkielégítést, ha két éve betegállományban vagyok? 
 

2004-től vagyok rokkantsági ellátáson. 2014-ben elmentem betegállományba amikor 

letelt nem akartam leszámolni ezért a munkahelyemre minden hónapban küldenem kell 

egy igazolást, hogy tartósan beteg vagyok. Az lenne a kérdésem hogy jár-e nekem 

végkielégítés. 

 

Az Mt. 77.§-a alapján a munkavállaló végkielégítésre jogosult abban az esetben, ha a 

munkaviszonya az alábbi jogcímeken szűnik meg: 

a) a munkáltató felmondása, 

b) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, 

c) jogviszonyváltás. 

 

Ettől eltérően nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás közlésének  

időpontjában nyugdíjasnak minősül, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének 

időpontjában nyugdíjasnak minősül, a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal 

kapcsolatos magatartása, vagy a felmondás indoka a munkavállaló a nem egészségi okkal 

összefüggő képessége. Egészségi alapú alkalmatlanság esetén tehát nem kizárt végkielégítés. 

A végkielégítésre való jogosultság további feltétele azonban az, hogy a munkaviszony a 

törvényben meghatározott időtartamban fennálljon. A végkielégítésre jogosító 

munkaviszonyban töltött idő hosszának meghatározásakor a munkaviszony időtartamából 

nem kell figyelembe venni azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, 

http://www.ferencvaros.hu/index0.php?name=hir_140903_otletpalyferencter


amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg, kivéve a szülési szabadság teljes 

tartamát, a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (Mt. 

128. §) teljes tartamát, valamint a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés 

céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (Mt. 132. §) három hónapot meg nem haladó 

tartamát. Általánosságban tehát a munkavégzéssel nem járó időtartamokat zárja ki a törvény 

kevés kivételtől eltekintve. 

 

forrás: hrportal.hu 

 

 

 

 

 

Komplex megközelítés – Tanácskozás a fogyatékos ellátás jövőjéről 

Szombathelyen 
 

Fogyatékos személyek ellátásának komplex megközelítése címmel konferenciát tartottak 

Szombathelyen, a helyi Evangélikus Diakóniai Központ szervezésében. 
 

A szép számban megjelent érdeklődő szakember Gregersen Labossa György lelkész köszöntő 

gondolatai után, Nyitrai Imre helyettes államtitkár (Emmi) előadásából tájékozódhatott a 

fogyatékos személyek komplex ellátása terén felvázolt kormányzati célokról.  

 

Szó esett a férőhelyek átalakításáról, a hosszú távú cél az, hogy minél kevesebb fogyatékos 

éljen intézményi keretek között. Elhangzott az is: a társadalmi integráció fontos eszköze a 

foglalkoztatás erősítése. Drasztikus, illetve drasztikusnak tűnő eszközzel igyekszik erősíteni a 

kiváltást a kormány: az új szemlélet, az újszerű megközelítés az, hogy megszüntessék az 

„újratermelést” – így fogalmazott a helyettes államtitkár.  

 

Azt szeretné elérni a kormányzat, hogy aki alkalmas lakóotthoni életre, az egyáltalán ne 

kerüljön be az intézményrendszerbe. A 2011-ben, harminc évre megfogalmazott célnak már 

vannak eredményei: az első kiváltási szakaszban hétszáz fogyatékkal élő került ki az 

intézményekből. Személyközpontú megközelítésre van szükség, arra, hogy mindenki a neki 

legjobb környezetben élhessen – hangsúlyozta Nyitrai Imre. A politikus beszélt a 

„szolgáltatási gyűrűről”, vagyis arról, hogy csak támogató környezetbe, megfelelő 

körülmények közé emelhetők ki a fogyatékkal élők az intézményekből. A kiváltásra új 

pályázati forrás nyílik majd idén ősszel – mondta a helyettes államtitkár. A pályázati keretben 

35 milliárd forint áll majd rendelkezésre, ebből az összegből legalább 3500 személy kiváltását 

szeretnék megvalósítani. 

 

A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ élni fog a pályázati lehetőséggel, hiszen 

tervek, szakmai elképzelések vannak bőven a fogyatékkal élők megfelelő elhelyezésére, 

gondozására. Többször megoldásról és nyugati példáról beszélt Gregersen Labossa György 

lelkész, a diakóniai intézmények vezetője. A szombathelyi evangélikus intézmények most 58 

súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos ember ellátását végzik, fontos a kitagolásuk. 

 

– Nagyon jó a kapcsolatunk helyi civil szervezetekkel, amelyek olyan családokat fognak össze, 

ahol fogyatékos családtag él. Ahogy a szülők idősödnek, a fogyatékkal élő családtag ellátása 

nehézségekbe ütközik, ezért lenne jó irány összefogni a fogyatékos- és az idősellátást, 

valamint a lakhatási támogatást – sorolta a lelkész. 



– Tudunk fejleszteni, van területünk, Szombathelyen, a Középhegyi úton, valamint 

Pornóapátiban egy házunk – sorolta az intézményvezető. Szerinte a pornóapáti ingatlanon 

akár helyi gazdálkodásra is építhetnek, például a turizmus szolgálatában – vagyis tervek 

bőven vannak. 

 

Molnár István János, a Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztályának 

intézményi referense több jó gyakorlatot ismertetett, bemutatva a fogyatékkal élők ellátásának 

széles spektrumát az evangélikus diakóniában. 

Buda Annamária, a diakóniai osztály vezetője és Hajdú Tibor PR-referens többek között a 

diakóniai munka elvi alapjait, teológiai hátterét világította meg és a szakmaiság, 

munkakultúra és minőségbiztosítás protestáns megközelítését érzékeltette. 

Lovass Tibor, a Szombathelyi Televízió igazgatója  a Fogyatékosság és az alkotás szabadsága 

címmel mutatta be a Zsirai Speciális Filmszemle küldetését. Az értelmi fogyatékkal élők 

országos mozgóképes találkozójáról készült filmeket is levetítették. A szakember arról is 

beszélt, miért hasznos, miért fontos az alkotás szabadsága a fogyatékkal élőknek. 

A prezentációkat követő fórumon a megjelent érdeklődők több kérdést is feltettek Nyitrai 

Imre helyettes államtitkárnak – többségében az intézmények tervezett kitagolásáról. Az 

ezekre adott válaszokból kiderült, hogy a szakpolitikai célok és az ellátottak – és azok 

családja – elvárásai alapvetően közelítenek egymáshoz.  

 

forrás: evangelikus.hu 
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                 A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

Fogyatékos emberek regionális szentmiséje július 16-án Szombathelyen 
 

2016. július 16-án 15-órai kezdettel tartjuk FOGYATÉKOS EMBEREK REGIONÁLIS 

SZENTMISÉJÉT az oladi új templomban. 

 

A Vas Megyei Mozgássérült Egyesület szeretettel meghív minden érdeklődőt 2016. július 16-

án 15-órai kezdettel tartandó FOGYATÉKOS EMBEREK REGIONÁLIS SZENTMISÉJÉRE 

a szombathelyi, oladi új templomba.  

 

Cím:9700 Szombathely, Váci M. u 

 
forás: Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete 

 

 

 
 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

"Esélyünk az értékünk" címmel tart rendezvényt az MSME 
 

• 2016. július 16-án 16 órától Siófok főterén, a Kálmán Imre Művelődési központ előtt 

"Esélyünk az értékünk" címmel rendez programot a Mozgáskorlátozottak Somogy 

Megyei Egyesülete. 

 

A rendezvény céljai:  

 

- bemutatni a többségi társadalom számára, hogy a sérült, fogyatékossággal élő, és egyéb 

szempontból hátrányos helyzetű emberek értéket képviselnek tehetségükkel, alkotásaikkal, 

munkájukkal és velük együtt színesebb, gazdagabb a világunk  

- bemutatni nem hátrányos helyzetű emberek számára azt a világot, amelyben a sérült, 

fogyatékossággal élő emberek élnek, dolgoznak, alkotnak, alapvetően pozitív példákon 

keresztül, a kultúra, a művészet, az alkotás eszközeivel  

- együtt szórakozni, kikapcsolódni egy gyönyörű városban, szép környezetben, kellemes 

körülmények között mindazokkal, akik ezen a napon szereplőként, segítőként, érdeklődőként, 

vendégként részt vesznek ezen a rendezvényen  

 

A rendezvény szervezője és lebonyolítója a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei 

Egyesülete, amely 36 évvel ezelőtt alakult meg és ma Somogy megye egyik legnagyobb civil 

szolgáltatója (az általa fenntartott mintegy 20 intézményével) a szociális, köznevelési, 

egészségügyi és egyéb, a fogyatékossággal élő emberek számára fontos szolgáltatások 

szervezésében és nyújtásában.  



 

 

Az esemény plakátja itt megtekinthető!  

 

Megrendezés dátuma: 2016 július 16. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 
-PÁLYÁZATOK- 

 

Pályázat ifjúsági csoportoknak 

 
A MEOSZ Ifjúsági Tagozata pályázatot hirdet a tagegyesületekben működő ifjúsági 

csoportok, klubok számára működésük további erősítésére, új tagok bevonására, az 

érdekvédelmi munka megerősítésére, valamint színvonalas szabadidős programok 

szervezésére. 
 

Pályázati felhívás letöltése  

Pályázati adatlap letöltése  

 

 

Jelentkezési határidő: 2016 július 25. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/doc/msme_plakat.pdf
http://www.meosz.hu/doc/palyazat_ifjusagi_felhivas.docx
http://www.meosz.hu/doc/palyazat_ifjusagi_adatlap.docx
http://www.meosz.hu/

