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Ismét lett magyar tagja az ENSZ fogyatékkal élők jogaival foglalkozó ... 
InforMed-12 órával ezelőtt 

A fogyatékkal élők jogainak szakértőjeként májusban a Magyar Érdemrend 

lovagkeresztje kitüntetést vehette át a fogyatékkal élők társadalmi 

beilleszkedését ... 

 

Az Európai Parlament megszavazta a fogyatékkal élők jogairól szóló ... 
Borsod Online-5 órával ezelőtt 

Hangsúlyozta emellett a digitális rendszerek fontosságát is, mivel azok 

megkönnyítik a fogyatékossággal élő személyek számára a társadalom minden 

területén ... 

 

Fogyatékossággal élők az Európai Parlament fókuszában 

OrientPress Hírügynökség-17 órával ezelőtt 

Az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága hétfőn nagy 

többséggel megszavazta a fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó ... 

 

 

Jean Vanier hozzászólt az asszisztált öngyilkosságról szóló vitához ... 
Magyar Kurír-16 órával ezelőtt 

Társadalmi szinten, a médiában is zajlik a vita, amelybe bekapcsolódnak 

orvosok és a kérdésben érintett személyek is. Jean Vanier határozott, 

egyértelmű ... 

 

 

Vízágyút kaptak a dühödt fogyatékkal élők 

Hír TV-16 órával ezelőtt 

Fogyatékkal élő tüntetőkkel csaptak össze rendőrök Bolívia fővárosában. A 

demonstrálók azt követelik, hogy a kormány növelje szociális juttatásaikat. 

 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=48&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEi6XO0avNAhWJA5oKHUUwDdU4KBCpAggrKAAwBw&url=http%3A%2F%2Finformed.hu%2Fegpol_new%2Fismet-lett-magyar-tagja-az-ensz-fogyatekkal-elok-jogaival-foglalkozo-bizottsaganak-207993.html&usg=AFQjCNH4L0JaU57Mhmth6QdB0WY0whXTAg&sig2=K7OpD-NgRRSiEizSjkknyg&bvm=bv.124272578,d.bGs
http://www.boon.hu/az-europai-parlament-megszavazta-a-fogyatekkal-elok-jogairol-szolo-ensz-egyezmeny-vegrehajtasat/3102512
http://orientpress.hu/cikk/fogyatekossaggal-elok-az-europai-parlament-fokuszaban
http://www.magyarkurir.hu/hirek/jean-vanier-hozzaszolt-az-asszisztalt-ongyilkossagrol-szolo-vitahoz-kanadaban
http://hirtv.hu/hirtvkulfold/vizagyut-kaptak-a-duhodt-fogyatekkal-elok-1344113


Most földön fekvő, feltartott kezű afroamerikaira lőttek a rendőrök  

www.hvg.hu 

Autista kezeltjét próbálta megvédeni egy amerikai terapeuta Miamiban, mert a rendőrök azt 

hitték fegyver van nála. Hiába tette fel a kezét, beszélt hozzájuk és feküdt a földre, mégis 

lelőtték. 

 

Betiltották a tapsolást és hangtalanul éljeneznek egy ausztrál iskolában 
Az iskola a "zajra érzékeny tanulók" érdekeire hivatkozva vezette be az új szabályokat, amelyek egy, a 
média felháborodását kiváltó intézkedéssorozat részei. 

www.nol.hu 

 

NOL  

2016. július 21. 

 

SZOMSZÉDOK 

Mire számíthat, aki megrokkan? 

Új Szó Online-17 órával ezelőtt 

Szociális segélyt nem igényelhettem, mert mint vállalkozó dolgoztam 

Ausztriában, és erőm se lenne intézni. Néha elgondolkodom, nem jártam volna-

e jobban, ... 

 

JOG és ÉRDEKVÉDELEM 
 

Komoly gondok a gondnoksági rendszerben 

Origo-8 órával ezelőtt 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala az MTI-vel csütörtökön a ... védelmével, 

valamint a Magyarország által vállalt nemzetközi emberi jogi 

kötelezettségekkel. 

Fogyatékos férfival szerződtek milliós munkára, mégis nyomoz a ... 
24.hu-5 órával ezelőtt 

http://hvg.hu/vilag/20160721_Most_foldon_fekvo_feltartott_kezu_afroamerikaira_lottek_a_rendorok
http://www.hvg.hu/
http://nol.hu/mozaik/betiltottak-a-tapsolast-egy-ausztral-iskolaban-1624555
http://nol.hu/mozaik/betiltottak-a-tapsolast-egy-ausztral-iskolaban-1624555
http://nol.hu/mozaik/betiltottak-a-tapsolast-egy-ausztral-iskolaban-1624555
http://nol.hu/mozaik/betiltottak-a-tapsolast-egy-ausztral-iskolaban-1624555
http://nol.hu/mozaik/betiltottak-a-tapsolast-egy-ausztral-iskolaban-1624555
http://nol.hu/mozaik/betiltottak-a-tapsolast-egy-ausztral-iskolaban-1624555
http://nol.hu/kereses?author=NOL
http://vasarnap.ujszo.com/2016/07/11/mire-szamithat-aki-megrokkan-0
http://www.origo.hu/itthon/20160630-komoly-gondok-a-gondnoksagi-rendszerben.html
http://24.hu/fn/gazdasag/2016/07/21/fogyatekos-ferfival-szerzodtek-millios-munkara-megis-nyomoz-a-rendorseg/


Törvénysértően hivatkozott elévülésre a XIII. kerületi rendőrség, így mégis fel 

kell újítania az áprilisban lezárt nyomozást a Fővárosi Vízművek 

leányvállalatának ... 

Egyik sofőr sem engedte fel a buszra a kerekesszékes férfit 

Nők Lapja Café-2016. júl. 19. 

Válaszukból kiderült, a kormányrendelet nem szabályozza részletesen a 

fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személy kerekesszékének és 

egyéb ... 

Újabb könnyítéseket terveznek a mozgáskorlátozottak ... 
OrientPress Hírügynökség-2016. júl. 15. 

Az ezzel kapcsolatban felmerült kérdések megvitatására a BKK meghívására 

fórumot tartottak a közelmúltban a fogyatékossággal élő személyek, a 

közlekedési ... 

 

„Képes vagyok!” – harmadszor vonultak fel a fogyatékkal élőkért 

Hír TV-8 órával ezelőtt 

Ismét több ezren vettek részt a fővárosi Rehab Critical Mass felvonuláson. A 

szervezők a fogyatékkal élők társadalmi helyzetére hívják fel figyelmet a ... 

"Képes vagyok!" - Egyenlőségért vonultak a Belvárosban (Fotók) 
Népszava-10 órával ezelőtt 

Rehab Critical Mass vasárnap: képes vagyok! 

Origo-18 órával ezelőtt 

Az esemény célja, hogy felhívják az emberek figyelmét a fogyatékossággal élők 

társadalmi kirekesztettségére, azokra a súlyos problémákra és 

hiányosságokra, .. 

 

Felháborodott levelet írt az aspergeres kisfiú anyukája 

Nők Lapja Café-19 órával ezelőtt 

... épp ezért kéne figyelembe venni betegségét: „Tudom, hogy néha idegesítő, 

és nincsenek megfelelő szociális képességei. Hát képzeld, épp ezért aspergeres! 

 

http://www.nlcafe.hu/eletmod/20160720/kerekesszekes-ferfi-buszsofor/
http://orientpress.hu/cikk/ujabb-konnyiteseket-terveznek-a-mozgaskorlatozottak-kozlekedeseben
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/kepes-vagyok-harmadszor-vonultak-fel-a-fogyatekkal-elokert-1344575
https://nepszava.hu/cikk/1095390-kepes-vagyok---egyenlosegert-vonultak-a-belvarosban-fotok
http://www.origo.hu/itthon/20160528-harmadik-alkalommal-rendezik-meg-budapesten-a-rehab-critical-masst.html
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=43&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_vo7H9N3NAhVXF8AKHXH4BoU4KBCpAggfKAAwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.nlcafe.hu%2Fcsalad%2F20160705%2Ffelhaborodott-levelet-irt-az-aspergeres-kisfiu-anyukaja%2F&usg=AFQjCNH9IUVYVH_VM15ril2AUJccSFhn3w&sig2=3YIhd15RVQVQwg3DdP6NCg


Illés Fanni: Az emberek agyát kellene akadálymentesíteni 
Bors-20 órával ezelőtt 

Fanni szépségversenyt nyert, szociális munka szakon tanul, idén pedig a riói 

paralimpián is indul. De nem ez jelenti számára a legnagyobb kihívást: nap 

mint ... 

Százkilencvenmillió forint támogatás autistákat és a ... 
Borsod Online-8 órával ezelőtt 

Az államtitkár emlékeztetett arra: a kormány tavaly fogadta el az országos 

fogyatékosságügyi programot, amelyben 11 évre határozzák meg a szociális, ... 

 

A legtöbb furcsaságukról nincs tudomásuk 

Borsod Online-14 órával ezelőtt 

Nagyon érdekes, hogy míg a legtöbb autista szeretne társasági életet élni, 

barátokkal sörözni stb., nálam a szociális képességek és a vágyak 

összhangban ... 

 

Már 60 ezren vannak, és fontos, hogy ismerjük őket 

Origo-17 órával ezelőtt 

... különösen a kommunikációs és szociális nehézségekkel küzdő autisták 

esetében. Ma Magyarországon nagyjából 60 ezer diagnosztizált gyermek és 

felnőtt él ... 

Az autista gyermeket nevelő édesanyák életét bemutató fotókiállítás ... 
Magyar Kurír-18 órával ezelőtt 

A „Nők kékben” társadalmi szemléletformáló program célja, hogy az 

autizmussal élő gyermekeket nevelő nők, az autizmusban érintett családok 

helyzete ... 

 

Minden, ami Mindeközben 

Index-19 órával ezelőtt 

http://www.borsonline.hu/aktualis/illes-fanni-az-emberek-agyat-kellene-akadalymentesiteni/115089
http://www.boon.hu/szazkilencvenmillio-forint-tamogatas-autistakat-es-a-fogyatekossaggal-elo-embereket-ellato-civil-kozossegeknek/3083278
http://www.boon.hu/a-legtobb-furcsasagukrol-nincs-tudomasuk/3112423
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihzd3HjqnNAhUMCpoKHcvRDb84ChCpAggvKAAwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.origo.hu%2Fitthon%2F20160614-autizmus-magyar-telekom-kutatas-integracio.html&usg=AFQjCNG6Vn73Ix8Ict5sx2BL5Qc_hxodzg&sig2=_qzn-M8zmGo1bPsU_YJxdg&bvm=bv.124272578,d.bGs
http://www.magyarkurir.hu/hirek/az-autista-gyermeket-nevelo-edesanyak-eletet-bemutato-fotokiallitas-nyilt-szekesfehervaron
http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/06/08/obuda_fotozas/


Az idén 25 éves Magyar Hospice Alapítvány áprilisban indította Nárcisz 

kampányát, mellyel a figyelmet a társadalmi szolidaritásra szeretné irányítani" - 

írja ... 

 

Huszonnégy éve együtt a sztómás sorstársak 

Weborvos-19 órával ezelőtt 

Dr. Manninger Péter a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Vác Város 

Önkormányzata nevében köszöntötte a vendégeket, majd méltatta dr. Licht 

Anna ... 

 

Webakadálymentesítés: még az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz ... 
atlatszo.hu-19 órával ezelőtt 

... állami támogatás megkövetelte adminisztrációt: A Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal honlapjáról nyíló dedikált felület ugyanis ernyőolvasóval nem működik. 

 

Mit tud kezdeni a magyar társadalom a fogyatékkal élőkkel? 

168 Óra-17 órával ezelőtt 

Most úgy áll a világ előtt, mint „gaz (...) embergyűlölő”. Szerinte a történet a 

magyar társadalom frusztráltságát, párbeszéd-képtelenségét jelzi. Így van-e? 

 

Két BKV-busz sem vett fel egy kerekesszékes férfit Rákospalotán 

hvg.hu-2016. júl. 20. 

... válaszából kiderült, hogy kormányrendelet nem szabályozza részletesen a 

fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek kerekesszékének 

és ... 

http://www.weborvos.hu/regionalis_hirek/huszonnegy_eve_egyutt_a_sztomas/231625/
http://blog.atlatszo.hu/2016/06/webakadalymentesites-meg-az-egyenlo-banasmod-hatosaghoz-sem-tudnak-online-fordulni-a-vakok/
http://www.168ora.hu/itthon/down-kor-down-szindroma-kezen-fogva-alapitvany-gruiz-katalin-fogyatekkal-elok-146023.html
http://hvg.hu/cegauto/20160720_ket_bkv_busz_sem_vett_fel_egy_kerekesszekes_ferfit_rakospalotan


Nemzeti buszipar fejlesztése: a mozgássérült emberek szempontjait is 

vegyék figyelembe!  
www.meoszinfo.hu 

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter májusban bejelentette: a 

kormány meg kívánja erősíteni a hazai buszgyártást, hogy megállhassa a helyét 

a rendkívül erős nemzetközi versenyben. A MEOSZ elnöke levelet írt a 

miniszternek és több kormánytagnak, amelyben azt kérte: a fejlesztéseknél 

vegyék figyelembe a súlyosan mozgássérült és az egyre növekvő számú idős 

ember igényeit.  

 

MEGÉLHETÉS 

Ezektől függ a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás összege 

adózóna.hu-53 perccel ezelőtt 

Már negyedik éve, hogy az egészségkárosodott személyek részére saját jogú 

nyugellátás – rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs .. 

Nyugdíjasok, figyelem: ilyen pénz már nem lesz jövőre! 

 adozona.hu 

2016.07.16., 13:15 Frissítve: 2016.07.16., 08:03  

Megszüntetné a kormány a magánszemélyek közműfejlesztési támogatását. 

Egyebek között ezt is tartalmazza a kormány államháztartás szóló törvény 

végrehajtásáról szóló rendeletének módosítási tervezete.  

Munka rokkantsági, árvaellátás, családi pótlék és ápolási díj mellett 
adózóna.hu-16 órával ezelőtt 

... illetve az egyes szociális vagy családtámogatási ellátások melletti 

munkavégzés lehetőségeivel vagy éppen ezek együttes folyósításával, holott 

ilyen jellegű  

 

Megélhetésükért küzdenek a súlyos betegek 
mno.hu-15 órával ezelőtt 

http://www.meoszinfo.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_325
http://www.meoszinfo.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_325
http://www.meoszinfo.hu/
http://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Ezektol_fugg_a_rehabilitacios_rokkantsagi_e_HAAORO
http://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Igy_lehet_dolgozni_csaladi_potlek_arvaellat_3OF1T4
http://mno.hu/belfold/megelhetesukert-kuzdenek-a-sulyos-betegek-1343881


A sclerosis multiplexszel (SM) diagnosztizált betegek közül sokan a mindennapi 

megélhetésért küzdenek, rosszak a szociális körülményeik, gyakran jelent ... 

 

  

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 
 

"Az állam a családban élő fogyatékos emberekre költi a legkevesebbet" 
- interjú Kozma Ágne... (Blog - Kettős Mérce, 2016.06.26 14:22)  

A magyar állam 2020-ig több ezer fogyatékos embert fog kiköltöztetni 

nagylétszámú bentlakásos intézetekből kisebb, közösségi alapú ellátásokba. A 

több tízmilliárdos költséggel, EU-s támogatással végrehajtott program az egyik 

legnagyobb, az ... 

 

Fidesz.hu - Példaértékű a fogyatékosság magyarországi kezelése 
www.fidesz.hu/hirek/2016-06.../peldaerteku-a-fogyatekossag-magyarorszagi-kezelese... 

23 órája - Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociálpolitikáért felelős 

helyettes államtitkára szerint példaértékű a fogyatékosság magyarországi 

kezelése. 

Önállósodással az életminőség javításáért 

Népszava-2016. jún. 16. 

Világtendencia a nagy bentlakásos intézmények megszüntetése és a bennük élő 

fogyatékos emberek kisebb otthonokba költöztetése, ahol sokat javulhat az ... 

 

Akadálytalan közlekedés a szociális intézményben (Tolna Online, 

2016.06.16 12:11) A nemzetgazdasági minisztérium pályázatán elnyert 

támogatással, huszonegymillió forintos beruházással valósult meg az Őszikék 

Szociális Intézmény akadálymentesítése - tudtuk meg Sziebert Éva 

polgármestertől. 

 

 

http://rd.hirkereso.hu/rd/22993866?url=http://kettosmerce.blog.hu/2016/06/26/_az_allam_a_csaladban_elo_fogyatekos_emberekre_kolti_a_legkevesebbet_interju_kozma_agnessel_388
http://rd.hirkereso.hu/rd/22993866?url=http://kettosmerce.blog.hu/2016/06/26/_az_allam_a_csaladban_elo_fogyatekos_emberekre_kolti_a_legkevesebbet_interju_kozma_agnessel_388
http://rd.hirkereso.hu/rd/22993866?url=http://kettosmerce.blog.hu/2016/06/26/_az_allam_a_csaladban_elo_fogyatekos_emberekre_kolti_a_legkevesebbet_interju_kozma_agnessel_388
http://www.fidesz.hu/hirek/2016-06-21/peldaerteku-a-fogyatekossag-magyarorszagi-kezelese/
http://nepszava.hu/cikk/1097231-onallosodassal-az-eletminoseg-javitasaert
http://rd.hirkereso.hu/rd/22939573?url=http://www.teol.hu/cikk/670163
http://rd.hirkereso.hu/rd/22939573?url=http://www.teol.hu/cikk/670163


Százkilencvenmillió forint támogatás autistákat és a fogyatékossággal 

élő embereket ellátó... (Kormány.hu, 2016.06.09 11:51) Százkilencvenmillió 

forint támogatásra pályázhatnak autisták otthonait fenntartó, illetve 

fogyatékossággal élő embereknek bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó 

civil közösségek - jelentette be Czibere Károly szociális ügyekért és tár... 

Szabad férőhelyek a Szimbiózis Alapítványnál a támogatott lakhatás 

keretein belül 
Megjelenés dátuma: 2016. 07. 20. 19:59  

www.aosz.hu 

A Szimbiózis Alapítvány két működő lakóotthona mellett három új családias 

lakhatási szolgáltatást nyit Miskolcon fogyatékossággal élő személyek számára. 

Várják azok érdeklődését, akik hosszú távú vagy végleges megoldást keresnek 

érintett személy lakhatási, valamint komplex rehabilitációs és foglalkoztatási 

problémáinak megoldásaira. 

A lakhatás helyszínei:  
Fűzfás Ház  (Miskolc, Baráthegyalja u. 156.) – 2 üres férőhely 

Szent Mihály Ház (Miskolc, Kisszilvásvölgy 25001 HRSZ) – 3 üres férőhely 

Szent Márton Ház (Miskolc, Kisfaludy Károly u. 46.) – 2 üres férőhely 

További információ: Kovácsné Ferencsák Zita (06-30-406-5969, 

kovacsne.zita@szimbiozis.net) 

 

Szociális farmot avattak Baráthegyen (Minap, 2016.06.15 14:50) Újabb 

ingatlannal bővült a Baráthegyi Majorság. A most átadott Fűzfás Házba hat 

fogyatékos fiatal költözhet be hamarosan, akik a szociális farmon fognak 

dolgozni. 

Autista fiataloknak ad otthont a baráthegyi farm 

Borsod Online-16 órával ezelőtt 

Megtudtuk, a hat egyetemmel és neves szakértői csapattal létrehozott szakmai 

tanulmány alapján a közeljövőben az országban számos szociális farm jöhet ... 

 

 

http://rd.hirkereso.hu/rd/22899377?url=http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/szazkilencvenmillio-forint-tamogatas-autistakat-es-a-fogyatekossaggal-elo-embereket-ellato-civil-kozossegeknek
http://rd.hirkereso.hu/rd/22899377?url=http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/szazkilencvenmillio-forint-tamogatas-autistakat-es-a-fogyatekossaggal-elo-embereket-ellato-civil-kozossegeknek
http://rd.hirkereso.hu/rd/22899377?url=http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/szazkilencvenmillio-forint-tamogatas-autistakat-es-a-fogyatekossaggal-elo-embereket-ellato-civil-kozossegeknek
http://www.aosz.hu/
http://rd.hirkereso.hu/rd/22934399?url=http://minap.hu/cikkek/szocialis-farmot-avattak-barathegyen
http://rd.hirkereso.hu/rd/22934399?url=http://minap.hu/cikkek/szocialis-farmot-avattak-barathegyen
http://www.boon.hu/autista-fiataloknak-ad-otthont-a-barathegyi-farm/3088241


Segítség terápiás kutyásoknak (C36, 2016.07.18 12:50) Pályázat segítő 

kutya kiképzéssel foglalkozó szervezeteknek. A pályázat célja a fogyatékos 

személyek segítő kutyához juttatásának, terápiás kutyák alkalmazásának 

támogatásával a fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi 

inte... 

 

Kilakoltatták és bilincsbe verve pszichiátriai intézetbe zárták a 72 éves 

rokkantat (InfoVilág, 2016.07.16 09:14) Budapesti-Terézvárosban rendőrségi 

akció keretében péntek délután erőszakkal kilakoltatták Izabella utca 

otthonából, és bilincsbe verve a dabasi pszichiátriai intézetbe szállították 

Hüvelyes Lajos 72 éves rokkantat - jelentette a Magyar Szo... 

 

OKTATÁS, KÉPZÉS 
 

AOSZ Intézménykereső  

www.aosz.hu 

Az autista személyek és családjaik intézményekhez, szolgáltatásokhoz, 

információhoz való minél gyorsabb hozzájutását szeretnénk segíteni az alábbi 

speciális keresővel. A kereső az AOSZ és a hálózatba szerveződő vidéki 

tagszervezetek felületein érhető el  A vidéki tagszervezetek a helyi 

információkhoz való hozzájutást segítik a felhasználók számára. Kérjük az 

igénybe vevőket, hogy észrevételeikkel, visszajelzéseikkel segítség a kereső 

felület fejlesztését, javaslataikkal pedig a rendelkezésre álló információk 

bővítését. Visszajelzéseiket a komm@esoember.hu címre küldjék el nekünk. 

 

Csodavár épül a kerületben 

Lokál-21 órával ezelőtt 

Mint azt a Lokál Extra megtudta, a fejlesztőterápiákon és segítségnyújtáson túl 

az egyesület szeretné, ha a gyermekekben korán kialakulhatna a fogyatékkal . 

 

http://rd.hirkereso.hu/rd/23109937?url=http://c36.hu/2016/07/segitseg-terapias-kutyasoknak/
http://rd.hirkereso.hu/rd/23109937?url=http://c36.hu/2016/07/segitseg-terapias-kutyasoknak/
http://rd.hirkereso.hu/rd/23101208?url=http://infovilag.hu/hir-35191-kilakoltattak_es_bilincsbe_verve_pszichi.html
http://rd.hirkereso.hu/rd/23101208?url=http://infovilag.hu/hir-35191-kilakoltattak_es_bilincsbe_verve_pszichi.html
http://rd.hirkereso.hu/rd/23101208?url=http://infovilag.hu/hir-35191-kilakoltattak_es_bilincsbe_verve_pszichi.html
http://www.aosz.hu/
mailto:komm@esoember.hu
https://www.lokal.hu/2016-07-csodavar-epul-a-keruletben/


Bátrakat nevel a Holnapocska Tábor 

Magyar Hírlap-4 órával ezelőtt 

... jelenthet szemléletváltozást: a kis betegeket gyakran a szüleik szeparálják el 

kortársaiktól, így szociális fejlődésük is lelassulhat, vagy rossz irányt vehet. 

 

Fogyatékossággal élő gyermekek oktatása: a MEOSZ sürgős 

intézkedéseket javasol  
www.meoszinfo.hu 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége szerint 

rendszerszintű változtatásokra van szükség ahhoz, hogy az oktatás a 

mozgássérült, fogyatékos gyermekek egyéni szükségletei szerint működhessen. 

Az inkluzív oktatásra való áttérés tovább nem halasztható, kodifikált 

határidőkre van szükség. Növelni kell a fejlesztést végző szakemberek számát, 

felül kell vizsgálni a szakértői bizottságok működését is – áll többek közt abban 

a javaslatban, amelyet a Szövetség az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsnak 

(OFT) küldött meg nemrég.  

 

“Mit gondolsz, mi jár a fejében?” – Szülőképzés 
Megjelenés dátuma: 2016. 07. 12. 16:57  

Szülőképzés autizmussal élő gyermeket nevelő családoknak. Gyakorlati 

megközelítés, mindennapos nevelési helyzetek, kapcsolat a pedagógusokkal, a 

kortársakkal. Mobilis fejlesztő játék bemutató és vásárlási lehetőség.  

Jelentkezés, további információ :  

arnics.katalin@gmail.com 

http://www.arnics.hu/ 

Időpont: 2016. szeptember 24. szombat 9-16 óra 

Részvételi díj: 10.000 Ft/fő , 14.000 Ft fő/2 családtag 

Helyszín: Generációk Háza, 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23. 

További információ ITT. 

 

http://magyarhirlap.hu/cikk/57796/Batrakat_nevel_a_Holnapocska_Tabor
http://www.meoszinfo.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_328
http://www.meoszinfo.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_328
http://www.meoszinfo.hu/
mailto:arnics.katalin@gmail.com
http://www.arnics.hu/
https://www.facebook.com/events/260305137676355/


Mentor-Katekéta Konferenciát rendeztek Szegeden 

Magyar Kurír-15 órával ezelőtt 

A délután további részében Vizvárdy Rita szociális testvér, illetve Székelyné 

Kováts Eszter és Magyar Adél tartottak műhelyfoglalkozásokat, amelyek 

során ... 

 

Rétvári: a sajátos nevelési igényű tanulók teljes integrációja a cél 
(Orientpress, 2016.06.09 08:43) Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű 

tanulók számára számos kedvezményt nyújtanak a hatályos jogszabályok - hívta 

fel a figyelmet az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára 

a független Kész Zoltán országgyűlés... 

 

Iskolai érzékenyítő előadásokat támogat az Emmi 
Magyar Hírlap-14 órával ezelőtt 

Az államtitkár kitért arra: bár a sérülékeny társadalmi csoportok témája a 

Nemzeti alaptantervben is benne van, az elméletet igyekeznek közvetlen ... 

 

 

Sajátos igények - sajátos szabályok (Család.hu, 2016.06.09 12:16) Az 

integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók számára számos 

kedvezményt nyújtanak a hatályos jogszabályok hívja fel a figyelmet az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence a 

parlament honlapján ... 

 

 

Iszlám Állam-szerű kivégzést játszottak egy autista gyerekkel egy 

iskolában 
Kovács Noémi2016.05.30. 12:21 

www.origo.hu 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/mentor-kateketa-konferenciat-rendeztek-szegeden
http://rd.hirkereso.hu/rd/22897858?url=http://orientpress.hu/cikk/retvari-a-sajatos-nevelesi-igenyu-tanulok-teljes-integracioja-a-cel
http://rd.hirkereso.hu/rd/22897858?url=http://orientpress.hu/cikk/retvari-a-sajatos-nevelesi-igenyu-tanulok-teljes-integracioja-a-cel
http://rd.hirkereso.hu/rd/22897858?url=http://orientpress.hu/cikk/retvari-a-sajatos-nevelesi-igenyu-tanulok-teljes-integracioja-a-cel
http://magyarhirlap.hu/cikk/57765/Iskolai_erzekenyito_eloadasokat_tamogat_az_Emmi
http://rd.hirkereso.hu/rd/22899595?url=http://csalad.hu/2016/06/09/sajatos-igenyek-sajatos-szabalyok/?f=hk
http://rd.hirkereso.hu/rd/22899595?url=http://csalad.hu/2016/06/09/sajatos-igenyek-sajatos-szabalyok/?f=hk
http://www.origo.hu/


Két 13 év körüli gyerek letérdepeltetett egy autista gyereket, állítólag zsákot 

húztak a fejére, és azt játszották, hogy kivégzik. Az igazgató ugyanezzel a 

módszerrel büntette meg őket, ezért leváltották. 

 

FOGLALKOZTATÁS 
 

 

Egyre több helyen dolgozhatnak megváltozott munkaképességűek 

Pénzcentrum-18 órával ezelőtt 

... egyre több multi, illetve nagyobb cég ismeri fel, hogy a társadalmi 

felelősségvállalásban fontos pont a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatása. 

 

Mintegy 80 ezer megváltozott munkaképességű ember dolgozik  
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős 
Államtitkárság, 2016. június 2. 9:04 

www.kormany.hu 

Mintegy 75-80 ezer megváltozott munkaképességű ember dolgozik 

Magyarországon - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) 

szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatorna 

csütörtök reggeli műsorában. 

 

 

Megváltozott munkaképességűek: módosult a törvény 

Adó Online-21 órával ezelőtt 

A változtatást az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények 

módosításáról ... 

 

http://www.penzcentrum.hu/karrier/egyre_tobb_helyen_dolgozhatnak_megvaltozott_munkakepesseguek.1049872.html
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/mintegy-80-ezer-megvaltozott-munkakepessegu-ember-dolgozik
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag
http://www.kormany.hu/
http://ado.hu/rovatok/tb-nyugdij/megvaltozott-munkakepesseguek-modosult-a-torveny


A nem foglalkoztatható embereket is hadra fogná a kormány 
hvg.hu-11 órával ezelőtt 

Hétfőn a Magyar Közlönyben Orbán Viktor aláírásával megjelent egy 

kormányhatározat "a mentális, szociális vagy egészségügyi okból 

foglalkoztatásba be nem ... 

A kormány azokat is közmunkára küldené, akiket egyébként nem ... 
24.hu-19 órával ezelőtt 

... amely arról szól, hogy azokat is bevonnák a közfoglalkoztatásba, akiket 

egyébként mentális, szociális vagy egészségügyi okokból nem lehet 

foglalkoztatni. 

 

 

Miért nem dolgoznak a megváltozott munkaképességűek? - készül a 

prognózis (HRportal, 2016.07.05 17:04) Munkaerő-piaci előrejelzést készít a 

megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásáról a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal - tájékoztatták portálunkat. 

A betegek sem kapnak felmentést 
mno.hu-2016. júl. 4. 

Komolyan veszi a kormány a teljes foglalkoztatottság megvalósítását: azok nagy 

részét is munkára fogják, akik mentális, egészségi vagy szociális problémáik ... 

 

Korózs: el a kezekkel a mentálisan sérült emberektől! 

InforMed-4 órával ezelőtt 

... a mentálisan sérült és beteg emberek bizalmával és kihasználja őket, például 

a közmunkaprogramba bevonásukkal, miközben a közmunka-minimálbért 

sem ... 

Aprópénzért dolgoztatná a kormány azokat, akiket nem lehet 
Menedzsment Fórum-15 órával ezelőtt 

azok a mentális, szociális vagy egészségügyi problémákkal küzdő személyek, 

akik a hagyományos programba nem férnek be. Bérkalkulátor 2017. Ismerje 

meg ... 

http://hvg.hu/itthon/20160607_A_nem_foglalkoztathato_embereket_is_hadra_fogna_a_kormany
http://24.hu/kulfold/2016/06/07/a-kormany-azokat-is-kozmunkara-kuldene-akiket-egyebkent-nem-lehet-foglalkoztatni/
http://rd.hirkereso.hu/rd/23044133?url=http://www.hrportal.hu/hr/miert-nem-dolgoznak-a-megvaltozott-munkakepesseguek---keszul-a-prognozis-20160705.html
http://rd.hirkereso.hu/rd/23044133?url=http://www.hrportal.hu/hr/miert-nem-dolgoznak-a-megvaltozott-munkakepesseguek---keszul-a-prognozis-20160705.html
http://rd.hirkereso.hu/rd/23044133?url=http://www.hrportal.hu/hr/miert-nem-dolgoznak-a-megvaltozott-munkakepesseguek---keszul-a-prognozis-20160705.html
http://mno.hu/belfold/a-betegek-sem-kapnak-felmentest-1350373
http://informed.hu/egpol_new/korozs:-el-a-kezekkel-a-mentalisan-serult-emberektol%21-208440.html
http://mfor.hu/cikkek/makro/Apropenzert_dolgozhatnak_azok__akiknek_nem_lehet.html


Közmunkások lesznek a nem foglalkoztathatók 
Weborvos-22 órával ezelőtt 

A mentális, egészségügyi és szociális problémák miatt nem foglalkoztathatókat 

is bevonná a közfoglalkoztatásba a kormány. 

 

Rendszerint nem adnak nyugtát a hazai masszőrök 

www.magyaridok.hu A hatóság közel 700 millió forint be nem fizetett adóra 

bukkant és szabálytalanságok miatt több mint 170 millió forint büntetést 

szabott ki. 

 

 

Kevesebb hiányzást és jobb teljesítményt eredményez a korszerű 

irodaszellőztetés  

http://www.eco.hu/hir/kevesebb-hianyzast-es-jobb-teljesitmenyt-eredmenyez-a-korszeru-

irodaszelloztetes/ 

Mintegy 35 százalékkal csökkentheti a rövid távú, betegség miatti hiányzások 

számát, és 10 százalékkal növelheti az irodai dolgozók munkahatékonyságát az 

irodahelyiségek megfelelő frisslevegő-ellátása és légszűrése.  

A World Green Buildings Council (WGBC) legfrissebb felmérései szerint akár 35 

százalékkal is csökkenthető a rövid, betegség miatti hiányzások száma az 

irodahelyiségek kellően hatékony szellőztetésnek köszönhetően. Ahogy a 

légtechnikai berendezéseket tervező és gyártó Lindab Kft. szakértői kiemelik, a 

korszerű gépi szellőztetés legfőbb feladata, hogy egészséges levegőt nyújtson 

az épületben tartózkodók számára, különösen azoknak a dolgozóknak, akik napi 

nyolc-tíz órát töltenek az adott irodaházban. Emellett az olyan általános 

tünetekért is a rossz szellőztetés okolható, mint a fejfájás, fáradtság, vagy épp a 

szemek, a torok és a tüdő irritációja. 

 

EGÉSZSÉGÜGY 

Nem tilthatják meg a szervkivételt a hozzátartozók 

Híradó-10 órával ezelőtt 

http://www.weborvos.hu/lapszemle/kozmunkasok_lesznek_a_nem_foglalkoztathatok/231808/
http://magyaridok.hu/gazdasag/masszirozas-volt-nyugta-gyakran-nem-709486/
http://www.magyardok.hu/
http://www.eco.hu/hir/kevesebb-hianyzast-es-jobb-teljesitmenyt-eredmenyez-a-korszeru-irodaszelloztetes/
http://www.eco.hu/hir/kevesebb-hianyzast-es-jobb-teljesitmenyt-eredmenyez-a-korszeru-irodaszelloztetes/
http://www.hirado.hu/2016/05/26/nem-tilthatjak-meg-a-szervkivetelt-a-hozzatartozok/


Önkénteseik – akik között van családterapeuta, pszichológus, gyógypedagógus, 

testnevelő tanár, szociális munkás – abban segítenek, hogy a gyerekek teljes ... 

 

Az Egészségügyi Tudományos Tanács az Egészségügyért Felelős 

Államtitkárság ajánlásával elkészítette a Bioetikai Kódexet 
www.kormany.hu 

 

 

Emberséget vár az Együtt 
Magánszemélyek utaltak a pécsi gyermekhospice-háznak. 

 

Módosítják a befogadásokat és támogatásokat (Weborvos, 2016.07.16 

10:26) Megjelent a Magyar Közlöny a társadalombiztosítási támogatásba vont 

gyógyszereket érintő változásairól 

 

Halálra gyötörték Jankát a magyar egészségügyben 

NOL.hu-20 órával ezelőtt 

Megrázó történetet írt meg az Index egy fogyatékos asszony halálba vezető 

útjáról, és a magyar egészségügy silány, néhol azonban reménnyel 

kecsegtető ... 

 

Szív- és érrendszeri betegek rehabilitációját segítő túraösvényt ... 
Webradio-15 órával ezelőtt 

Szív- és érrendszeri betegek, magasvérnyomással élők, valamint cukorbetegek 

rehabilitációját segítő tanösvényt avattak kedden a főváros IV. kerületében, ... 

 

Élet a szívműtét után 

Vital.hu-22 órával ezelőtt 

Idős emberek esetében pedig az olyan pszichológiai és társadalmi problémák, 

mint az elszigeteltség vagy a támogatói hálózat hiánya, szintén akadályozza a ... 

http://www.kormany.hu/hu/esemenytar/az-egeszsegugyi-tudomanyos-tanacs-az-egeszsegugyert-felelos-allamtitkarsag-ajanlasaval-elkeszitette-azt-a-bioetikai-kodexet
http://www.kormany.hu/hu/esemenytar/az-egeszsegugyi-tudomanyos-tanacs-az-egeszsegugyert-felelos-allamtitkarsag-ajanlasaval-elkeszitette-azt-a-bioetikai-kodexet
http://www.kormany.hu/
http://nepszava.hu/cikk/1100229-emberseget-var-az-egyutt
http://rd.hirkereso.hu/rd/23101504?url=http://www.weborvos.hu/rss/rssredir.php?id=342&cid=232658
http://rd.hirkereso.hu/rd/23101504?url=http://www.weborvos.hu/rss/rssredir.php?id=342&cid=232658
http://nol.hu/mozaik/halalra-gyotortek-jankat-a-magyar-egeszsegugyben-1622525
http://webradio.hu/hirek/belfold/sziv-_es_errendszeri_betegek_rehabilitaciojat_segito_turaosvenyt_avattak_budapesten
http://www.vital.hu/szivmutet-utan


 

Térkép segíthet az újraélesztésben 

Délmagyarország-18 órával ezelőtt 

Társadalmi kezdeményezésre, sokszor pályázati támogatással Csongrád 

megyében is számos félautomata defibrillátor van felszerelve hivatalokban, ... 

 

Szegeden is elérhető a modern magzati kromoszómavizsgálat 
Délmagyarország-11 órával ezelőtt 

Ingyenebéd jár a szünetben a rászorulóknak. 760-an igényeltek idén szociális 

étkezést a nyári szünetre Szegeden. Frappé - A szegedi élménykereső! 

 

Duchenne-féle izomdisztrófiával élő betegek és gondozóik 
betegségterhei 
 
www.elitmed.hu 

A Duchenne-féle izomdisztrófia-betegség jelentősen rontja a betegek 

életminőségét, a szülők szerepe az otthoni gondozásban meghatározó. A 

kutatás elsőként nyújt alapadatokat a közép-kelet-európai régióból a betegek 

és gondozóik életminőségéről további klinikai és egészség-gazdaságtani 

kutatásokhoz.  

 

Tovább 

 

Jelentősen nőtt a szervdonorok száma Magyarországon 

Kisalföld 

Jelentősen nőtt a szervdonorok száma Magyarországon, tavaly 497 

szervátültetést végeztek, ezek közül 40 élődonoros műtét volt - közölte a 

Magyar ... 

  

 

 

http://hvg.hu/elet/20160629_nincs_hasfali_szuras_a_szegeden_bevezetett_uj_magzatszuresen
http://hvg.hu/elet/20160629_nincs_hasfali_szuras_a_szegeden_bevezetett_uj_magzatszuresen
http://hvg.hu/elet/20160629_nincs_hasfali_szuras_a_szegeden_bevezetett_uj_magzatszuresen
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/szegeden_is_elerheto_a_modern_magzati_kromoszomavizsgalat/2480545/
http://www.elitmed.hu/
http://www.elitmednews.hu/tl.php?p=1bu/1bu/rs/1un/ry/rs//http%3A%2F%2Felitmed.hu%2Fkiadvanyaink%2Fideggyogyaszati-szemle%2Fduchenne-fele-izomdisztrofiaval-elo-betegek-es-gondozoik-betegsegterhei-14213%2F
http://www.kisalfold.hu/egeszseg/jelentosen_nott_a_szervdonorok_szama_magyarorszagon/2483077/
http://www.demokrata.hu/hir/szazkilencvenmillio-forint-tamogatas-autistakat-es-fogyatekossaggal-elo-embereket-ellato-civil
http://www.demokrata.hu/hir/szazkilencvenmillio-forint-tamogatas-autistakat-es-fogyatekossaggal-elo-embereket-ellato-civil


Így alakul át az egészségügy - Mi lesz a betegekkel? 
Napi.hu-22 órával ezelőtt 

... költség-keretből, és csak a maradékból vásároljanak speciális ellátásokat - 

ennek az összes szakmai és társadalmi következményével - vagy a területi 

költség .. 

 

KUTATÁSOK 
 

Vérvétel biopszia helyett 
http://nol.hu/tud-tech/vervetel-biopszia-helyett-

1618819?utm_source=nol&utm_medium=ottboxcikk&utm_campaign=ott 

 

Több millió életet menthetne meg, ha bevezetik, és a jövőben talán hazánkban 

is elérhetővé válik a Szilícium-völgyből indult legfrissebb tudományos újdonság, 

amelyet a napokban ismertettek az egyik legnagyobb rákkutató konferencián, 

Chicagóban, s amelynek jelentőségét megerősítette lapunknak a helyszínen 

lévő Peták István, a molekuláris rákdiagnosztikát végző Oncompass Medicine 

kutatási igazgatója is. 

Segíthet a halevés a béldaganatos betegeken 

Kisalföld 

Az omega-3 zsírsav fontos szerepet játszik a növekedésben és az agyi funkciók 

egészséges működésében, de termelésére az emberi test nem képes. 

Bevitele ... 

Mobiljáték forradalmasíthatja a demenciakutatást 
168 Óra-13 órával ezelőtt 

A hazai szakemberek is kutatnak számítógépes játékok bevonásával. Azt 

mondják, Magyarországon komoly hiányosságok vannak a szociális ellátásban. 

 

Egyszerű megoldás lehet a kulcs a gluténérzékenység problémájára 

Nők Lapja Café-14 órával ezelőtt 

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/igy_alakul_at_az_egeszsegugy_mi_lesz_a_betegekkel.615759.html
http://nol.hu/tud-tech/vervetel-biopszia-helyett-1618819?utm_source=nol&utm_medium=ottboxcikk&utm_campaign=ott
http://nol.hu/tud-tech/vervetel-biopszia-helyett-1618819?utm_source=nol&utm_medium=ottboxcikk&utm_campaign=ott
http://www.kisalfold.hu/egeszseg/segithet_a_haleves_a_beldaganatos_betegeken/2483061/
http://www.168ora.hu/tudas/mobiljatek-forradalmasithatja-demencia-kutatast-147417.html
http://www.nlcafe.hu/egeszseg/20160607/gluten-glutenerzekenyseg-liszterzekenyseg-coliakia-megoldas-kenyer/


A gluténérzékenység a társadalom nagyjából tíz százalékát érinti világszerte, 

azonban ennél jóval nagyobb az aránya azoknak, akik teljes mértékben ... 

 

MENTÁLIS EGÉSZSÉG 
 

Miért egyre több az Alzheimeres beteg? 

Origo-14 órával ezelőtt 

A demencia nem válogat és nincsenek társadalmi, gazdasági, földrajzi, etnikai 

határai, így bárki áldozatává válhat, társadalmi körülményektől, szociális és ... 

Alzheimer-kór: egyre nagyobb teher 

HáziPatika.com-14 órával ezelőtt 

A demencia nem válogat és nincsenek társadalmi, gazdasági, földrajzi, etnikai 

határai, így bárki áldozatává válhat, társadalmi körülményektől, szociális és .. 

10 dolog, amit sose mondj a depressziós embereknek 

Nők Lapja Café-10 órával ezelőtt 

Elhisszük, hogy azokat, akik az alábbi mondatokkal próbálták megnyugtatni 

depressziós ismerőseiket, a segítő szándék vezérelte, mégis mélyen 

beletapostak a ... 

 

Ki az erősebb, a stressz vagy én? 

Népszava-37 perccel ezelőtt 

... láttatja, hogy miközben az izoláció megbetegít, a társas támogatás, és 

szociális kohézió a fizikai és lelki egészséget támogató legfontosabb 

erőforrásaink. 

 

Ha már pszichopata, inkább legyen törtető? 

NOL.hu-7 órával ezelőtt 

Ők ugyanis nagyobb eséllyel maradnak észrevétlenek - feltéve, hogy 

személyiségzavaruk hatékony szociális kompetenciákkal, képességekkel 

párosul. 

http://www.origo.hu/egeszseg/20160607-alzheimer-kor-demencia-oregedes-betegseg-nepesseg.html
http://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/neurologia/cikkek/alzheimer-kor_egyre_nagyobb_teher/20160608110517
http://www.nlcafe.hu/eletmod/20160711/10-dolog-amit-sose-mondj-a-depresszios-embereknek/
https://nepszava.hu/cikk/1099685-ki-az-erosebb-a-stressz-vagy-en
http://nol.hu/tud-tech/ha-mar-pszichopata-inkabb-legyen-torteto-1618533


 

Mentális kihívásokkal küzdőkkel küzdve 
NOL.hu-21 órával ezelőtt 

Pedig itt egész társadalmi csoportokon döccen a busz, és a java még hátra van. 

Sajnos, magánember nem képes összegyűjteni a szükséges aláírásokat, ehhez ... 

 

Nincs idő (és pénz) pszichoterápiára 

medicalonline.hu/-10 órával ezelőtt 

... a súlyos humánerőforrás-deficit mellett a finanszírozás elégtelensége és a 

jogi ... pénzt, amelyre az Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP 2.2.6) 

tartalmaz ... 

Összeomolhat a pszichiátriai ellátás Magyarországon 

Weborvos-15 órával ezelőtt 

A szakemberek foglalkoznak majd a pszichiátria kompetenciájával és 

határterületeivel, valamint a pszichiátriával kapcsolatos társadalmi 

beállítódásokkal is, ... 

 

A magyar pszichiátria a legrosszabb Európában? 

HáziPatika.com-2 órával ezelőtt 

A szakemberek foglalkoznak majd a pszichiátria kompetenciájával és 

határterületeivel, valamint a pszichiátriával kapcsolatos társadalmi 

beállítódásokkal is, ... 

 

KULTÚRA 
 

Hallássérültek Filmszemléjére várunk jelentkezőket Kaposváron! 
www.sinosz.hu 

 

http://nol.hu/pupublogja/mentalis-kihivasokkal-kuzdokkel-kuzdve-1617915
http://www.medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/nincs_ido_es_penz_pszichoterapiara
http://www.weborvos.hu/egeszsegpolitika/osszeomolhat_a_pszichiatriai_ellatas_magyarorszagon/231537/
http://www.hazipatika.com/psziche/pszichiatriai_betegsegek/cikkek/a_magyar_pszichiatria_a_legrosszabb_europaban/20160526140948
http://www.sinosz.hu/


Ingyenes könyvtári beiratkozás ÉFOÉSZ tagoknak! 

www.efoez.hu 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ingyenes beiratkozást biztosít az ÉFOÉSZ tagjainak... 

2016.07.21.- ÉFOÉSZ  

 

 

Filmajánló könnyen érthetően – Szkafander és pillangó 

www.efoesz.hu 

Szkafander és pillangó (Színes, magyarul beszélő, francia-amerikai életrajzi 

dráma, 112 perc, 2007) Egy sikeres, fiatal férfi agyvérzés... 

 

 

Horgas Ádám és Bagó Bertalan is rendezni fog a Játékszínben 

Színház.hu-21 órával ezelőtt 

Az Életrevalók bemutatójáról szólva Bank Tamás kiemelte, a teátrum nagy 

odafigyelést tanúsít a társadalmi-lélektani kérdéseket felvető színművek iránt, 

ezt ... 

 

„Fess oda egy napot!” - Ilyen Magyarországon a haldokló emberek 

színháza 
A haldoklók magyarországi színháza, a Hospice Színház kérésre fellép 

kórházban, kórteremben, hospice házban, nyugdíjasok klubjában. Elmegy 

magánlakásba ágyban fekvő beteghez. A haldoklóknak szánt színházat egy 

terapeuta, egy képzőművész, Balkay László alapította. 

www.nol.hu 

Scipiades Erzsébet  

2016. július 17. 

 

http://efoesz.hu/efoesz/ingyenes-konyvtari-beiratkozas-efoesz-tagoknak/
http://www.efoez.hu/
http://efoesz.hu/category/efoesz/
http://efoesz.hu/efoesz/filmajanlo-konnyen-erthetoen-szkafander-es-pillango/
http://www.efoesz.hu/
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=49&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEi6XO0avNAhWJA5oKHUUwDdU4KBCpAggtKAAwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.szinhaz.hu%2Fbudapest%2F65440-horgas-adam-es-bago-bertalan-is-rendezni-fog-a-jatekszinben&usg=AFQjCNH6GEYiWzcATUK9yexV0EML6_2Y-w&sig2=ZRFv4ML9egUhG-DRVws_Cw&bvm=bv.124272578,d.bGs
http://nol.hu/belfold/haldoklok-szinhaza-1624017
http://nol.hu/belfold/haldoklok-szinhaza-1624017
http://nol.hu/belfold/haldoklok-szinhaza-1624017
http://nol.hu/belfold/haldoklok-szinhaza-1624017
http://nol.hu/belfold/haldoklok-szinhaza-1624017
http://nol.hu/belfold/haldoklok-szinhaza-1624017
http://nol.hu/belfold/haldoklok-szinhaza-1624017
http://nol.hu/belfold/haldoklok-szinhaza-1624017
http://nol.hu/belfold/haldoklok-szinhaza-1624017
http://nol.hu/kereses?author=Scipiades+Erzs%C3%A9bet


Könyvajánló: Megható történetek a segítőkutyák életéről 
Blikk.hu-17 órával ezelőtt 

Ezáltal fejlődik empátiájuk, számukra nem lesz tabu ez a téma, ellentétben 

azzal, ahogyan a társadalom ezt gyakran kezeli” – mondta el a könyv szerzője. 

 

Tomboló taps Tilla filmjének Karlovy Varyban 

MIX online-16 órával ezelőtt 

Az esendőt, a gyengét, azt a társadalmi réteget állítja elénk, amelyről eddig 

éppen hogy csak tudomást vettünk. A fogyatékkal élőket. Ők verődnek 

bandába .. 

 

Művészettel segít a sérült gyerekeknek a pécsi alapítvány 

Pécsi Újság-13 órával ezelőtt 

A programban az iskola és szociális intézmény halmozottan sérült, autizmussal 

élő, valamint pszichés fejlődési zavarral élő gyermekei vesznek részt heti ... 

 

"Rámpán kell felgurulnom a színpadra" 

HáziPatika.com-20 órával ezelőtt 

... kiszolgáltatott állapotban, hasznos tevékenység lehetősége nélkül, és több 

családtag segítségére is szükség lehet az otthoni ápolás, gondozás 

biztosításhoz. 

 

 

A fogyatékkal élő gyerekeknek akar színházat hozni az Életfa ... 
Transindex-13 órával ezelőtt 

A társulatot nagyrészt fogyatékkal élő fiatalok alkotják, céljuk, hogy 

tevékenységeik nyomán a sérült emberek társadalmi megítélése átalakuljon. A 

Baltazár ... 

 

http://www.blikk.hu/eletmod/tippek/konyvajanlo-meghato-tortenetek-a-segitokutyak-eleterol/7rmr6yl
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=126561
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=31&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJkMH9jq7NAhXua5oKHTvRCs44HhCpAggZKAAwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pecsiujsag.hu%2Fpecs%2Fhir%2Fhelyi-hireink%2Fmuveszettel-segit-a-serult-gyerekeknek-a-pecsi-alapitvany&usg=AFQjCNFJs_1X3NCUGYoN4bHKxJvSefXfbg&sig2=Ueo9uoILjizi4ZLgGm8vxg&bvm=bv.124272578,d.bGs
http://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/orvosnal/cikkek/rampan_kell_felgurulnom_a_szinpadra/20160601092324
http://eletmod.transindex.ro/?cikk=26028


Nők kékben - fotókiállítás autista gyermeket nevelő édesanyákról 
Székesfehérvár.hu-16 órával ezelőtt 

... nehezebb körülmények között élő családok, nők helyzetét, elfogadottságát 

és aktív társadalmi szerepvállalását. A június 7-én, 16 órakor megnyíló 

eseményen ... 

 

XX. századi Taigetosz – megemlékezés a fogyatékos emberek 

holokausztjáról – letölthető tananyagok 

www.fszk.hu 

2016. július 19. 

A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona 

partnereként Társaságunk 2014-ben részese volt egy programsorozatnak, 

melynek középpontjában a holokauszt során elhunyt fogyatékos emberekről 

való megemlékezés állt. E fejlesztés egyik fontos eredménye azon tananyagok, 

melyek értelmileg akadályozott és tanulásban akadályozott tanulók számára 

készült a téma megismerésére, feldolgozására. 

Elolvasom 

 

SPORT 
 

Butu képviseli Magyarországot a paralimpián 

Székelyhon.ro-11 órával ezelőtt 

Jelen állás szerint a paralimpián a tisztes helytállás lehet a cél. Ha esélyes páros 

lenne valamelyikünk, akkor megérteném, de most a semmiért harcoltak” ... 

 

Kerekesszékkel az edzőterembe! 

NOL.hu-7 órával ezelőtt 

http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_173309
http://fszk.hu/hir/xx-szazadi-taigetosz-megemlekezes-a-fogyatekos-emberek-holokausztjarol-letoltheto-tananyagok/
http://fszk.hu/hir/xx-szazadi-taigetosz-megemlekezes-a-fogyatekos-emberek-holokausztjarol-letoltheto-tananyagok/
http://www.fszk.hu/
http://fszk.hu/hir/xx-szazadi-taigetosz-megemlekezes-a-fogyatekos-emberek-holokausztjarol-letoltheto-tananyagok/
http://szekelyhon.ro/sport/egyeb-sportok/butu-kepviseli-magyarorszagot-a-paralimpian
http://nol.hu/mozaik/kerekesszekkel-az-edzoterembe-1623849


Ez egy picike, de nagyon dinamikusan fejlődő alapítvány, ami létre hozott egy 

társadalmi vállalkozást – magyarázza Gusztos. A Suhanj! nem kér és nem 

fogad ... 

 

Speciális sporteszközökkel készülhetnek a paralimpikonok 
Népszava-8 órával ezelőtt 

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke azt szeretné, hogy ha az ép 

és fogyatékkal élő társadalom még közelebb kerülne egymáshoz. „Egy derűs ... 

 

 

Ebből az edzőteremből nem küldenék haza a Down-szindrómás fiút 
24.hu-2016. júl. 15. 

A SUHANJ! csapata 2010 óta működik, az alapítvány azzal a céllal jött létre, 

hogy megosszák a mozgás örömét a sérült, és fogyatékkal élő emberekkel. 

 

EGYÉB 

Halálra verte fogyatékos testvérét egy férfi 
Kárpátinfo.net (Blog)-15 órával ezelőtt 

Az asszonyt a pszichiátrián is kezelték, ezután a férfi lett a gondnoka. A nőhöz 

jártak ki szociális gondozók is, ám hiába tettek fel neki bármilyen kérdést, 

azokra ... 

 

Gyermekrák Alapítvány: lezárták a nyomozást 

Weborvos-2016. júl. 4. 

... Gyermekrák Alapítvány betegszállító járművével kapcsolatos nyomozást a 

Budapesti Rendőr-főkapitányság korrupció és gazdasági bűnözés elleni 

főosztálya ... 

x 

https://nepszava.hu/cikk/1100438-specialis-sporteszkozokkel-keszulhetnek-a-paralimpikonok
http://24.hu/kozelet/2016/07/15/ebbol-az-edzoterembol-nem-kuldenek-haza-a-down-szindromas-fiut/
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=39&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkxYjY9eLNAhXEL8AKHeDOB_44HhCpAggwKAAwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.karpatinfo.net%2Fcikk%2Fkekfeny%2Fhalalra-verte-fogyatekos-testveret-egy-ferfi&usg=AFQjCNErU56Xy4SefTOc9pIzvhVY_Jwo4g&sig2=mvRk8yxmcLsZX0PpIvBo5A&bvm=bv.126130881,d.d24
http://www.weborvos.hu/lapszemle/gyermekrak_alapitvany_lezartak_a_nyomozast/232390/


PÁLYÁZATOK 

Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek 

szakmai programjainak támogatása 
www.fszk.hu 

Pályázat kódja   FOF2016 

Beadási határidő   2016. augusztus 1. 00:00 

Részletek 

FSZK-Szülősegítő szolgáltatások támogatása 
www.fszk.hu 

Pályázat kódja   SZÜLŐ2016 

Beadási határidő   2016. augusztus 1. 00:00 

Részletek 

FSZK-Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása 
www.fszk.hu 

Pályázat kódja   SKK2016 

Beadási határidő    2016. augusztus 1. 00:00 

Részletek 

Pályázatok a pafi honlapjáról 
www.pafi.hu 

 2016.08.01 H Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos 

szervezeteinek szakmai programjainak támogatása / 

FOF2016  

Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

 2016.08.01 H Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek 

támogatása / SKK2016  

Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

 2016.08.01 H Szülősegítő szolgáltatások támogatása / SZÜLŐ2016  Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

 2016.09.30 T Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése / TOP-6.6.2-15  

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

http://fszk.hu/palyazat/fogyatekos-szemelyek-helyi-regionalis-es-orszagos-szervezeteinek-szakmai-programjainak-tamogatasa/
http://fszk.hu/palyazat/fogyatekos-szemelyek-helyi-regionalis-es-orszagos-szervezeteinek-szakmai-programjainak-tamogatasa/
http://www.fszk.hu/
http://fszk.hu/palyazat/fogyatekos-szemelyek-helyi-regionalis-es-orszagos-szervezeteinek-szakmai-programjainak-tamogatasa/
http://fszk.hu/palyazat/szulosegito-szolgaltatasok-tamogatasa-2/
http://www.fszk.hu/
http://fszk.hu/palyazat/szulosegito-szolgaltatasok-tamogatasa-2/
http://fszk.hu/palyazat/segito-kutya-kikepzessel-foglalkozo-szervezetek-tamogatasa-2/
http://www.fszk.hu/
http://fszk.hu/palyazat/segito-kutya-kikepzessel-foglalkozo-szervezetek-tamogatasa-2/
http://www.pafi.hu/
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/8284dd601bdb927ec1257fe6005cea62?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kos
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/8284dd601bdb927ec1257fe6005cea62?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kos
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/8284dd601bdb927ec1257fe6005cea62?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kos
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/ec0828267daea912c1257fe6005c03c5?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kos
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/ec0828267daea912c1257fe6005c03c5?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kos
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/adaca5aa4074497ac1257fe6005c9763?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kos
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/1c95db8d65fe856cc1257f1f005481a1?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kos
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/1c95db8d65fe856cc1257f1f005481a1?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kos


 2018.01.05 T Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése / GINOP - 

7.1.3 - 2015  

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

 2018.01.04 F Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése / GINOP - 

1.3.4 -15  

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

ó 

 2016.10.31 H Jószolgálati díj  Twickel Birtok,Twickel-

Zichy Mária Terézia 

Alapítvány 

 2016.09.30 T Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

- Egészségfejlesztés a megyei jogú városokban / 

TOP-6.6.1-15  

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

 2018.01.25 F Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések - 

egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési 

intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló 

projektek megvalósítása / EFOP-4.1.1-15  

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

 2016.09.20 T Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez  Tempus Közalapítvány 

 2016.10.20 T Campus Mundi ösztöndíj külföldi szakmai 

gyakorlathoz  

Tempus Közalapítvány 

 2016.09.19 H II. Magyar Speciális Független Filmszemle  Magyar Speciális 

Mozgókép Egyesület 

 2016.08.08 H Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló 

támogatása / NEA-16-N  

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

 2016.08.08 H Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló 

támogatása / NEA-16-N  

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

 2016.12.31 F Semmelweis Garancia Védjegy  Emberi Erőforrások 

Minisztériuma,Országos Betegjogi, 

Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs 

Központ,Nemzeti Betegfórum 

 2018.06.01 F Gyermekotthonok kiváltása, 

gyermekotthonok korszerűsítése, 

hiányzó gyermekotthoni kapacitások 

létrehozása / EFOP-2.1.1-16 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 2016.12.31 F Civil szervezetek infrastruktúra 

támogatása 2016 / IST-16  

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

 2016.11.30 T Kisgyermeket nevelő szülők 

munkavállalási aktivitásának növelése 

/ VEKOP-6.1.1-15  

Nemzetgazdasági Minisztérium 

 2016.09.30 H Önkéntességért Díj 2016  Önkéntes Központ Alapítvány 

 2016.12.31 F Azonnal cselekszünk - 

Munkahelymegőrző támogatás 

átmeneti nehézséggel küzdő 

Országos Foglalkoztatási Közhasznú 

Nonprofit Kft 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/d123c8d46bdd9c80c1257f0a0041d13e?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kos
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/d123c8d46bdd9c80c1257f0a0041d13e?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kos
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/3c4754e89879e97dc1257f02003caa28?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kos
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/3c4754e89879e97dc1257f02003caa28?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kos
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/6dc688dec1cc342ac1257fd9005a80f5?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kkal
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/926ad2dc0bc6fa01c1257f1f005674f1?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kkal
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/926ad2dc0bc6fa01c1257f1f005674f1?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kkal
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/926ad2dc0bc6fa01c1257f1f005674f1?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kkal
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/57c844b1f6cef866c1257fb900687ec5?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kkal
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/57c844b1f6cef866c1257fb900687ec5?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kkal
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/57c844b1f6cef866c1257fb900687ec5?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kkal
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/57c844b1f6cef866c1257fb900687ec5?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kkal
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/336e1bc96a26e512c1257f6100382a76?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kkal
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/f6d535b396a3c13dc1257f610040c5a4?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kkal
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/f6d535b396a3c13dc1257f610040c5a4?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9kkal
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/5e6cbdfe54322b26c1257fb8005c92d0?OpenDocument&Highlight=0,fogyat%C3%A9koss%C3%A1ggal
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/ffe7a6bef7cfde6ec1257ff400599dc8?OpenDocument&Highlight=0,szoci%C3%A1lis
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/ffe7a6bef7cfde6ec1257ff400599dc8?OpenDocument&Highlight=0,szoci%C3%A1lis
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/ffe7a6bef7cfde6ec1257ff400599dc8?OpenDocument&Highlight=0,szoci%C3%A1lis
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/ffe7a6bef7cfde6ec1257ff400599dc8?OpenDocument&Highlight=0,szoci%C3%A1lis
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/4b28f27085611915c1257f1f0030b73e?OpenDocument&Highlight=0,szoci%C3%A1lis
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/443c2b111cb98ac1c1257fb800638dde?OpenDocument&Highlight=0,szoci%C3%A1lis
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/443c2b111cb98ac1c1257fb800638dde?OpenDocument&Highlight=0,szoci%C3%A1lis
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/443c2b111cb98ac1c1257fb800638dde?OpenDocument&Highlight=0,szoci%C3%A1lis
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/443c2b111cb98ac1c1257fb800638dde?OpenDocument&Highlight=0,szoci%C3%A1lis
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/38ead61cfcb50fb1c1257f5b0050742a?OpenDocument&Highlight=0,szoci%C3%A1lis
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/38ead61cfcb50fb1c1257f5b0050742a?OpenDocument&Highlight=0,szoci%C3%A1lis
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/c8ff4e5d398808d3c1257f6d004406fc?OpenDocument&Highlight=0,szoci%C3%A1lis
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vállalkozások foglalkoztatási 

kapacitásának megőrzése érdekében 

/ ACS_MEGŐRZŐ_2015  

 

 Összeállította: 

 Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

 2016.07.29 H Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami 

támogatására  

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

 2016.09.19 H Láss, tanulj, váltsd valóra - gyakorlati tapasztalat- 

és ismeretszerzési lehetőség középiskolai és 

felsőoktatási tanulmányokat folytató diákoknak  

Csányi Alapítvány a 

Gyermekekért 

Kiemelkedően 

Közhasznú Alapítvány 

 2016.09.21 T Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének 

megvalósítása a megyékben - A foglalkoztatás és 

az életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével / TOP-1.4.1-15  

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

 2016.09.30 H INGYEN Tablet eszköz, weboldal, webáruház, 

Grafika - Videó, Adwords-Facebook kampány 

pályázat bármely szervezet, cég, egyesület, 

alapítvány, intézmény, önkormányzat, egyéni 

vállalkozó, egyház és magánszemély számára  

Xpertstudio Kft. 

 2016.09.09 H 2016. évi Civil Társadalmi Díj  Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

 2016.08.19 H Roma lányok 

iskolaelhagyásának 

megelőzése / ROM-ISK-16  

Emberi Erőforrás Támogatáskezel 

 Ingatlanok 

Magyarország Kft. 

 2016.07.30 T Tanoda programok támogatása hátrányos helyzetű 

tanulók felzárkózását elősegítő program 

megvalósítására civil szervezeteknek / EFOP-3.3.1-

15  

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

 2017.02.02 F Vallási sokszínűség Európában - múlt, jelen és jövő  Európai Bizottság 

 2016.10.31 H Közösségi pályázatok  Generali a Biztonságért 

Alapítvány 

 2016.07.22 H Kedvezményes táborozási lehetőség sérült gyermekek 

és fiatalok, továbbá nagycsaládban élő gyermekek 

számára 2016  

Tandem Humán 

Szolgáltató Egyesüle 

 2016.10.31 H Jószolgálati díj  Twickel Birtok,Twickel-

Zichy Mária Terézia 
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Alapítvány 

 2016.08.15 H Kiváló Szociális Munkáért kitüntetés  Békéscsaba Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala 

 2016.09.30 T Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése / TOP-6.6.2-15  

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

 2017.08.31 T Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező 

szociális szövetkezetek támogatási program  

Országos 

Foglalkoztatási 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. 

 2016.08.31 H A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú 

lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és 

fizikai rehabilitációja Budapesten / VEKOP-6.2.1-15  

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

 2016.11.30 T Megyei jogú városok leromlott városi területeinek 

rehabilitációja - a lakhatást, foglalkoztatást, 

közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó 

komplex projektek megvalósítására a megyei jogú 

városok leromlott városi területein / TOP-6.7.1-15  

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

 2016.07.29 T A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok / TOP-5.2.1-15  

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

 

 

Csató Zsuzsa 

Sorstárs Alapítvány 
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