A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

16 Szolnoki Törvényszék

2020.06.17 12:08:39

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
Nyilvántartási szám:

1 6

Időszak terjedelme: egész év

0 2

0 0 0 2 4 9 9

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 9

2 0 1 9
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2020.06.17 13.04.20

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 9

16 Szolnoki Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 9
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

5 0 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szolnok
Közterület jellege:

Besenyszögi
17.

Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

1 6

Ügyszám:

1 1 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

0 0 0 2 4 9 9

/P k.6 0 0 7 0

1 8 3 3 7 6 5 3

/ 2 0 1 2

1

1 6

Fehérváry Tünde

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Szolnok

2 0 2 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 6

0 2

Nyomtatva: 2020.06.17 13.04.20

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

0

0

I. Immateriális javak

0

0

II. Tárgyi eszközök

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

1 737

2 255

I. Készletek

0

0

II. Követelések

0

0

III. Értékpapírok

0

0

IV. Pénzeszközök

1 737

2 255

Aktív időbeli elhatárolások

1 212

123

2 949

2 378

182

663

I. Induló tőke/jegyzett tőke

0

0

II. Tőkeváltozás/eredmény

-171

182

III. Lekötött tartalék

0

0

IV. Értékelési tartalék

0

0

353

481

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

E.

Céltartalékok

0

0

F.

Kötelezettségek

2 331

1 315

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

2 331

1 315

436

400

2 949

2 378

B.

C.

Forgóeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

3 191

4 817

3 191

4 817

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

0

0

0

0

21 613

18 320

21 613

18 320

138

238

138

238

0

0

0

0

21 475

18 082

21 475

18 082

0

444

0

444

0

0

0

0

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

24 804

23 137

24 804

23 137

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

24 804

23 137

24 804

23 137

4 516

6 193

4 516

6 193

19 925

16 457

19 925

16 457

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

0

0

0

0

7. Értékcsökkenési leírás

0

0

0

0

8. Egyéb ráfordítások

10

6

10

6

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

0

0

0

0

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

24 451

22 656

24 451

22 656

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

24 451

3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

353

10. Adófizetési kötelezettség

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

353

24 451
481

353

481

0
481

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

353

481
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

14 036

15 960

14 036

15 960

0

0

0

0

90

100

90

100

ebből:
- normatív támogatás

0

0

0

0

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

0

0

0

0

6 346

233

6 346

233

226

644

226

644

0

700

0

700

135

444

135

444

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

17.

5 0 0 0

Település:

Szolnok
Közterület jellege:

Besenyszögi
Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 1 0 0 / P k .6 0 0 7 0

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

1 6

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 1 2

0 0 0 2 4 9 9

1 8 3 3 7 6 5 3

1

1 6

Fehérváry Tünde

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Fogyatékosügyi, szociális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2003.évi CXXV.tv.4.§

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: fogyatékos személyek, épek, érintettek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1702

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

17.

5 0 0 0

Település:

Szolnok
Közterület jellege:

Besenyszögi
Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 1 0 0 / P k .6 0 0 7 0

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

1 6

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 1 2

0 0 0 2 4 9 9

1 8 3 3 7 6 5 3

1

1 6

Fehérváry Tünde

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Rehabilitációt segítő tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1998.évi XXVI.tv.

2003.évi CXXV.tv. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: fogyatékos személyek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

24

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

17.

5 0 0 0

Település:

Szolnok
Közterület jellege:

Besenyszögi
Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 1 0 0 / P k .6 0 0 7 0

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

1 6

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 1 2

0 0 0 2 4 9 9

1 8 3 3 7 6 5 3

1

1 6

Fehérváry Tünde

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Társadalmi szemléletformálás esély órák érzékenyít

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2003.évi CXXV.tv.4§

1998.évi XXVI.tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségünk biztosításárálól 21§. (a),(g)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Lakosság oktatási intézmények hallgatói, dolgozói
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

8391

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

17.

5 0 0 0

Település:

Szolnok
Közterület jellege:

Besenyszögi
Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 1 0 0 / P k .6 0 0 7 0

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

1 6

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 1 2

0 0 0 2 4 9 9

1 8 3 3 7 6 5 3

1

1 6

Fehérváry Tünde

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Rehabilitációs foglalkoztatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

327/2012. (XI.16.) Korm.rend.

2011.évi CLXXXIX.6.§ a), 8.§ (1) a) Alaptörvény XII.cikk (1), (2) bek.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: megváltozott munkaképességű munkavállalók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

11

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

17.

5 0 0 0

Település:

Szolnok
Közterület jellege:

Besenyszögi
Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 1 0 0 / P k .6 0 0 7 0

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

1 6

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 1 2

0 0 0 2 4 9 9

1 8 3 3 7 6 5 3

1

1 6

Fehérváry Tünde

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Fogyatékos emberek szabadidős tevékenységei

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1998.évi XXVI.tv. A foy.szem. jog.

2011.évi CLXXXIX. 6.§ a), 8.§ (1) a), Alaptörvény XII. cikk (1), (2) bek.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: fogyatékos személyek és családjuk
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

248

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Tárgyév
0

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

0
Tárgy év

0
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

0
Tárgy év

0

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

0

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

0

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Előző év (1)

0
Tárgy év (2)

0

0

0

0
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

24 804

23 137

226

644

D. Közszolgáltatási bevétel

0

700

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

24 578

21 793

H. Összes ráfordítás (kiadás)

24 451

22 656

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

19 925

16 457

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

24 451

K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

353

481

17

15

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
Támogatási program elnevezése: BPU-0605/1162-0/2018
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrásáok Miniszetériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.01.01.-2019.12.31.

Támogatási összeg:

15 565 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

15 526 413
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

15 459 920

Dologi

66 493

Felhalmozási
Összesen:

15 526 413
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
Támogatási program elnevezése: BPU-0605/1162-0/2018 számú támogatási szerződés
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.01.01.-2019.11.30.

Támogatási összeg:

333 805

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

333 805

- tárgyévben felhasznált összeg: 333 805
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

333 805
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

333 805

Felhalmozási
Összesen:

333 805
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
Támogatási program elnevezése: "Tájékozódj és gurulj" elnevezésű XII.13439-45/2019.számú programja
Támogató megnevezése:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.04.30.-2019.12.31.

Támogatási összeg:

100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

100 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 100 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

100 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

100 000

Felhalmozási
Összesen:

100 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
Támogatási program elnevezése: "Ön választ, mi segítünk"
Támogató megnevezése:

Effekteam Egyesület
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.09.01-2020.05.31.

Támogatási összeg:

400 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

400 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

0

Felhalmozási
Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
Támogatási program elnevezése: "Veletek újra léphetünk"
Támogató megnevezése:

Effekteam Egyesület
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.05.01.-2019.12.31.

Támogatási összeg:

200 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

200 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 200 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

200 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

200 000

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

200 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
Támogatási program elnevezése: Tájékozódj és gurulj egyenlő esélyekkel!
Támogató megnevezése:

MOL Alapítvány
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.05.02.-2019.05.18.

Támogatási összeg:

500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

500 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 500 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

500 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

500 000

Felhalmozási
Összesen:

500 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
Támogatási program elnevezése: SZJA 1%
Támogató megnevezése:

Központi költségvetés
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.01.01.-2019.12.31.

Támogatási összeg:

644 199

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

644 199

- tárgyévben felhasznált összeg: 644 199
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

644 199
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

644 199

Felhalmozási
Összesen:

644 199
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
Támogatási program elnevezése: EFOP 1.1.1-15
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

233 442

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

233 442

- tárgyévben felhasznált összeg: 233 442
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

233 442
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

233 442

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

233 442
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
5000 Szolnok, Besenyszögi út 17.
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-84800233
Adószám: 18337653-1-16

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
2019 év
A SZERVEZET TEVÉKENYSÉGE, EDDIGI EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA
ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete 2012. őszén alakult meg Szolnokon,
célcsoportja a súlyosan és halmozottan mozgásfogyatékos gyermekeket nevelő szülők és mozgásfogyatékos
felnőttek.
Egyesületünk célja a célcsoportunk érdekvédelme, összefogása, segítése annak érdekében, hogy az állapotuknak
megfelelő módon teljes életet élhessenek, a társadalmi, gazdasági és kulturális életbe való bekapcsolódásuk
elősegítése.
Egyesületünk jövőképe, hogy mozgássérült sorstársaink egy stigmáktól, előítéletektől mentes társadalom tagjai,
akik számára az egyenlő esélyű hozzáférés természetes velejárója a teljes élet megvalósításának, az élet minden
területén
A fenti célok elérésének érdekében hosszútávon egy életútkövető programot valósítunk meg.
2019 évben sikerült elérnünk, hogy valamennyi korosztályt be tudtunk vonni a szakmai munkánkba is.
•
•
•
•

csecsemő- és kisgyermekkor: megelőzés, korai szűrés, korai fejlesztés, képesség- és mozgásfejlesztés,
iskolás- és fiatal felnőttkor: fejlesztés, oktatás, önállóságra nevelés,
felnőttkor: foglalkoztatás, önrendelkező-önálló élet megvalósítása,
időskor: családi és egyéb kapcsolatok erősítése, gondozó és ellátórendszerekkel történő
együttműködés.

AZ EGYESÜLET CÉLJAI, FELADATAI
Az egyesület alapcélja: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
Jogszabály: 2003. évi CXXV.tv. 4§.
Az alapcél mellett az Egyesület a megfogalmazott tartós célok megvalósítása érdekében
jogszabályokban (törvényekben, rendeletekben) megjelölt közfeladatokat látja el, amelynek ellátásáról
egyébként valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia.
Az alábbi közhasznú tevékenységet végzi és támogatja:
a) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
Jogszabály: 1993. évi III. tv. 59.§/1/, 59.§/2/ bek. a.)c)
b) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
Jogszabály: 1997. évi XXXI. tv. 2 §.
c) rehabilitációs foglalkoztatás.
Jogszabály: 2011.évi CLXXXIX.6.§ a), 8. § (1) a), alaptörvény: XII. CIKK (1). (2) bek.
Fő tevékenységeink megalakulásunk óta nem változtak.
Kiemelt figyelmet kap munkánk folyamán a habilitáció és a rehabilitáció, valamint a család. A társadalom
szemléletformálásához kapcsolódik az MI IS ITT VAGYUNK! Program sorozatunk: "Esély órák, tolerancia napok,
érzékenyítő előadások, akadálymentesítési felmérés és tanácsadó szolgálat...", melynek célja hosszútávon a
társadalmi befogadás elősegítése.

www.enisvagyok.hu

+36303429253

egyesulet@enisvagyok.hu

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
5000 Szolnok, Besenyszögi út 17.
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-84800233
Adószám: 18337653-1-16

Tevékenységeink
• megváltozott munkaképességű személyek akkreditációs foglalkoztatása
• teljeskörű akadálymentesítési-, fogyatékosügyi-, sorstársi tanácsadás, információnyújtás,
• habilitáció, rehabilitáció (fizikoterápiás kezelések),
• mentális támogatás (SOS Sorstársi Segítő Szolgáltatás, RÉVÉSZ tevékenység),
• fizikai segítés (fogyatékos személy szállítása),
• segédeszköz kölcsönzés, javítás,
• szabadidős és közösségi programok,
• társadalmi szemléletformáló programok,
• szakmai programok-, előadások, pályázatok.
Az Egyesületünk munkatársainak többsége súlyosan mozgássérült és megváltozott munkaképességű személy.
2019 évben 85% volt az mmk. dolgozók az épek aránya. A szakmai munkán túl szeretnénk, ha a hozzánk forduló
egy olyan közösség tagja lenne, ahol lehetősége lesz kikapcsolódásra, feltöltődésre egy sorstársi és baráti
közösség tagjaként. Önsegítő csoportok, rendszeres fogadóórák segítik a hozzánk fordulókat az alábbi
elérhetőségeken.
Székhely
5000 Szolnok, Besenyszögi út 17.
(+36)56-230-158 (munkaidőben, üzenetrögzítős)(+36)30-342-9253 (munkaidőben)
Ügyfélfogadás előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Szolnoki Telephely
PLUSZ PONT! Közösségi Ház
5000 Szolnok, Hild Viktor utca 1.
(+36)56-740-805 (üzenetrögzítős)

Újszászi Telephely
PLUSZ PONT! Közösségi Ház Újszász
5052 Újszász, Iskola út 8.
(+36)30-475-3660

Közösségi oldalainkon naprakész információkat találhatnak:
egyesulet@enisvagyok.hu
facebook.com/enisvagyokegyesulet
facebook.com/pluszpont
instagram.com/enivaegyesulet

Egyesületünknek jelenleg 124 regisztrált tagja van;
• 113 rendes tag,
• 11 pártoló tag,
• 85 fő fizetett tagdíjat 2019-ben
• 33 regisztrált önkéntesünk segítette munkánkat megalakulásunk óta
• jelenleg 15 határozatlan és 3 határozott idejű önkéntesünk van.
Az egyesület nem csak Jász-Nagykun-Szolnok megyéből, hanem az ország minden pontjából hozzánk fordulókat
várja és biztosítja számukra szolgáltatásait.
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Munkánkhoz hozzátartozik a társadalmi szemléletformálás is. Ehhez kapcsolódik a „MI IS ITT VAGYUNK!”
Programsorozatunk, melynek keretein belül „Esély-órák”, tolerancianapok, érzékenyítő előadások,
akadálymentesítési felmérés és tanácsadó szolgálat is helyet kap. Kiemelt figyelmet kap munkánk folyamán a
habilitáció és a rehabilitáció, valamint a család.
A szolgáltatást igénybe vevők köre az egyesület tagjain kívül érintett személyek és azok családtagjai az ország
számos részéről, társszervezetek és intézmények munkatársai, ügyfelei. Sorstársi és egyéb tanácsadást hetente
4-5 alkalommal (évente több mint 200 alkalommal) vesznek igénybe.
FOGLALKOZTATÁS
• A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához nyújtható egyéni
támogatás pályázat keretében 11 fő megváltozott munkaképességű dolgozót alkalmaztunk
folyamatosan, akiknek a munkabérét teljes egészében a program fedezte.2019 évben még az EFOP1.1.115 program során is sor került 2018 évről áthúzódó támogatás. A rehabilitációs tanácsadó-mentor és a
segítő személy bérének és járulékainak egy részét önerő bevonásával sikerült megoldani.
SZAKMAI MUNKA, PÁLYÁZATOK
• A Megyei Paktumszervezet tagjaként részt veszünk a szakmai munkában. A projekt 2020 februárjáig tart,
célja a foglalkoztatás ösztönzése, az álláskeresők (különösen a hátrányos helyzetűek) munkához
juttatása a megyében.
• A MOL Alapítvány Helyi Érték Programjának Szolnok városi körzetében Egyesületünk nyerte a szavazást
ezzel, 500.000 Forintot fordíthattunk egy egész napos rendezvény megszervezésére, lebonyolítására. A
májusban megtartott Családi Majális elnevezésű rendszeres programunk keretein belül rendeztük meg
első Trail-O versenyünket. A kerekesszékes tájékozódási versenyen 80 fő vett részt. A rendezvényen
több, a sport szakágával foglalkozó Egyesület is képviseltette magát.
A programot Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Rotary Club Szolnok is támogatta.
Egyesületünk több tagja és önkéntese részt vett 2019 ősén Nyíregyházán megrendezésre kerülő
Országos Tájékozódási versenyen ahol szép egyéni helyezéseket értünk el.
• 2018 évben a TESCO „Ön választ, mi segítünk” programjában első helyen végeztünk, így 400.000 Ft
adományt kaptunk, melyből rehabilitációs programunkat kezdhettük el, mely 2019-be is átnyúlt. 2019ben újból bekerültünk TESCO programjába, így „Veled újra léphetünk” néven folytathattuk a hiánypótló
rehabilitációs programunkat 200.000 Ft támogatással. A támogatási összegekkel a szolgáltatások
önköltségét, anyagszükségletét és a szakemberek bérének egy részét tudtuk fedezni.
• 2019 évben 3 szakmai előadás megtartására került sor különböző intézményeknél.
•

„Esély óra”
Több általános- és középiskolában vettünk részt „Esély-órán”. 2019-ben több, mint 532 gyerek vett részt
ilyen jellegű szemléletformáló foglalkozásokon. 2019 évben az alábbi helyszíneken tartottunk esély órát:
1.
Tiszaföldvár, 2 alkalom
2.
Kőtelek
3.
Pusztamonostor
4.
Szolnok 6 alkalom
5.
Jászdózsa
6.
Alattyán
2012 óta több ezer általános- és középiskolás gyermekhez jutottunk el az „Esély-óráknak” hála.
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Már 2012 óta szervezünk segédeszköz tanácsadást és konzultációt. 2019-ben több mint 30-an vettek
részt a programban, ahol személyre szóló szakmai megbeszélés és egyeztetés után kerülnek
kiválasztásra a legmegfelelőbb segédeszközök.
Szakembereink közreműködésével a SOS Szülő Program dokumentációs anyagait véglegesítettük,
megbeszéltük az idei év menetrendjét. Ezen felül RÉVÉSZ szolgáltatásunk első lépései is elindultak
felvettük a kapcsolatot a Hetényi Géza Kórház és a MÁV Kórház illetékes szakembereivel.
Civil konferencia
2019. április 29-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum és Önkéntes Ház ebben az
évben tizedik alkalommal rendezte meg a JNSZM Civil Konferenciát, amelyek ezúttal a Városháza
Díszterme adott otthont. A tanácskozáson kiemelték az előadok a civil szerveztek fontos szerepét,
emellett hasznos információkkal is gazdagodtak a civil szervezetek képviselői is.
Cibakházi fogyatékosügyi tanácsadás
2019. október 3-án a cibakházi könyvtárban tartott fogyatékosügyi – tanácsadást Egyesületünk elnöke
Fehérváry Tünde és munkatársaink. A fogyatékos emberek esélyegyenlősége és az egyenlőesélyű
hozzáféréssel kapcsolatos problémák - elsősorban a segédeszköz és eü. ellátás kapcsán mindig
meghatározó téma. Az eseményen felmerültek a fizikai akadálymentesítés kérdései, a
mozgássérülteknek járó parkoló kártya igénylésének módja és még számos kérdés.
Fogyatékosügyi- és segédeszköz tanácsadás | 2019. október 29.
Egyesületünk elnöke, Fehérváry Tünde és munkatársaink 2019. október 29-én cibakházi könyvtárban
teljeskörű fogyatékosügyi tanácsadást tartottak fogyatékossággal élő embereknek és családtagjaiknak.
A program második felében az OrtoProfil szakemberei tartottak segédeszköz tanácsadást.

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS
A szervezet valós szükségletet kíván kielégíteni. Tevékenységeivel hozzájárul a társadalom pozitív
szemléletformálásához.
Hosszú távú céljaink érdekében egy életútkövető programot dolgoztunk ki. Kiemelt figyelmet kap munkánk
folyamán a habilitáció, a rehabilitáció, valamint a család, mint a legfontosabb közösség az ember életében, A
teljes körű hozzáférés megvalósítása az élet minden területen, ami elengedhetetlen feltétele az
esélyegyenlőségnek. A fogyatékosok eltérő társadalmi helyzete, a nyilvánvaló szociokulturális különbségek
eredményezik valamennyi korcsoportban a csoport elhanyagoltságát, érdekérvényesítő képességének
gyengeségét. Ezen belül valamennyi csoportra jellemző a beszűkülés, az anyagi problémák okozta megélhetési
gondok, a társadalmi életben való aktív részvétel hiánya, mely a még mai napig is megnyilvánuló előítéletek,
stigmák és a fogyatékos emberekről alkotott téves és hiányos információk eredménye. A szolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférés nem megoldott hazánkban. Tevékenységeinkkel hosszútávon olyan, folyamatos,
megbízható, széleskörű szolgáltatásokat kívánunk nyújtani, mely valós szükségletekre épül és az érintett
célcsoport valamennyi résztvevője számára életminőségében pozitív változásokat eredményez.
Meglévő tevékenységeinket folyamatosan bővíteni kívánjuk:
• Segítő szolgáltatások kiépítését és működtetését családkonzultáció, önsegítő csoportok működtetése,
melyek segítik a családok aktív bekapcsolódását a társadalom életében, ezzel segítve társadalmi
befogadást.
• Széles körű kapcsolatok kiépítése az országban és a helyi intézményekkel, hivatalokkal, érdekvédelmi
szervezetekkel. Így kölcsönösen tudjuk segíteni egymást szakmailag. Tagság bővítése, hatékonyabb
érdekvédelmi munka érdekében. Aktív részvétel a megyei városi rendezvényeken.
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Információs adatbázis bővítése mely segítségével, egy helyen juthatnak komplex és aktuális
információkhoz az érdeklődők az ellátásokról, segédeszközökről, szakemberekről, akadálymentes
helyekről, rendezvényekről területi képviselőkön és internetes portálunkon keresztül.
Iskolai közösségi szolgálat keretében több száz fiatalt ismertetünk meg Egyesületünkkel a jövőben, ezzel
segítve az elfogadást és a befogadást.

Tevékenységeinkkel a 2003. Évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló törvénnyel összhangban azokra a célcsoportunkkal kapcsolatos speciális igényekre keresünk megoldásokat
kiegészítve az állami ellátórendszereket, melynek segítségével hosszútávon hozzájárulhatunk a társadalom
pozitív szemlélet változásához a fogyatékos emberekkel kapcsolatban.
SZABADIDŐ
• "A lélek útján, a képzelet szárnyain"
Egyesületünk is részt vett Demény Gabriella kiállításának megnyitóján a Szandaszőlősi Művelődési
Házban. Gyönyörű, egyedi alkotásokat csodálhattunk meg, köszönjük a meghívást.
•

•

•

•

•

Fogyatékosügyi kerekasztal
2019. március 5-én Egyesületünk munkatársai is részt vettek a JNSZ Esély Egyesület Család, Esélyteremtő
és Önkéntes Ház által működtetett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esélyteremtési - Fogyatékosügyi
Kerekasztal találkozóján NYITOK Nyitott Tanulási Központban. A találkozó témái az alábbiak voltak: Értelmi fogyatékosok és Segítőik JNSZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete, Támogatott lakhatás, vár az
önállóbb élet c. program bemutatása- előadó: Bereczki Istvánné elnök. - Nyitott ajtók c. program
tapasztalatainak megbeszélése - Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Egyesület, Család Esélyteremtő
Önkéntes Ház szervezésben megvalósuló Esély Sportnap előkészítése, konzultáció az együttműködés
lehetőségeiről a kerekasztalon résztvevő partnerszervezetekkel - Rövid tájékoztató Neked MUNKA,
nekem ÁLOM! program megvalósításáról – előadó: Danku Orsolya tanácsadó. Örömmel vettünk részt a
szakmai megbeszélésen!
Kiállítás
Egyesületünk részt vett Demény Gabriella, textilszobrász, ökodesigner foglalkozásán, melyre a Máltai
Szeretet Szolgálat hívott meg minket. Köszönjük a meghívást!
Teadélután
Egyesületünk Tavaszváró napján a délelőtt folyamán kézműves foglalkozáson vehettek részt az
érdeklődők, a pizzaebéd után Csicsek Ildikó előadását hallgattuk Petőfi Sándor életéről-halálról. A napot
a Szolnoki Olaj KK meccsével zártuk.
Munkácsy Mihály kiállítás
Gyönyörű képeket láthattunk a kiállításon a Máltai Szeretetszolgálat szolnoki intézményével közösen.
Köszönjük Vincze Ritának a tárlatvezetést.
Teadélután
Egyesületünk április 13-án szombaton a telephelyén, a Plusz Pontban Teadélutánt tartott. A rendezvény
témája a karma asztrológia volt. Az esemény ötletgazdája Egyesületünk egyik alapító tagja Kósa Károly
volt. A Teadélután előadója Szenderi Julianna volt, aki nagy örömmel jött el hozzánk a Plusz Pontba. –
„A Plusz Pontban nagyon jól éreztem magam. Az Egyesület tagjai nagyon érdeklődőek, nyitottak voltak
a téma iránt, sok kérdést kaptam tőlük, amiért ezúton is hálás vagyok, és köszönöm, hogy itt lehettem!”–
zárta szavait Szenderi Julianna. Az összejövetelünkön közel 20 fő vett részt.
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I. ÉN IS VAGYOK! Trail-O megbeszélés és verseny
Többet ennél nem is kell írni: Tagjaink és a résztvevők szavai a Családi Majálisunkról és a Trail-O
versenyről. :) Örülünk, hogy mindenki remekül érezte magát! Kovács Berta fotói az alábbi linken
érhetőek el: www.szoljon.hu/galeria/en-is-vagyok-csaladi-majalis-szolnok „Ma megismerkedtünk egy
olyan sportággal, ami a sérült embereknek lett kitalálva. Tájékozódás, feladatok megoldása térkép
segítségével. Trail-O a neve. II. helyezést értük el és a különdíjat is megkaptuk, mert a "kreszteszten" is
jól teljesítettünk. 2 kupával gazdagodva, boldogan tértünk haza Kingával. Köszönjük a szervezőknek. az
ÉN IS VAGYOK! Egyesületnek és a sportág ismertetőinek.” „Köszönjük az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérültek
Egyesületének: Családi Majális + Trail-O, egy vidám hangulatú verseny + szuper társaság + gyönyörű
környezet.” „Hétvégén, Szolnokon megismerhettünk egy sportágat. A Trail-O egy tájékozódási verseny,
amelyet mozgássérült és nehezen mozgó személyek is gyakorolhatják. Nagyon örülök, hogy kedves,
vidám emberekkel, szép környezetben, napsütéses időben részese lehettem ennek a rendezvénynek, és
sikerült I. helyezést elérnünk. Köszönöm a szervezőknek, az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérültek
Egyesületnek és a sportág képviselőinek ezt az élményt.” „Program nyitás után kezdetét vette maga a
Trail-O verseny, három nehézségi szintű pálya volt, amiből kettőt Krisz közreműködésével meg is
csináltam, a második pályát I. helyezéssel. Annyira megtetszett, hogy szívesen csinálnám.”
Civil Kavalkád
Örömmel vettünk részt az idei Civil Kavalkádon Augusztus utolsó napján, Szolnokon, a Szapáry úton
találkozhattatok Egyesületünk munkatársaival és tagjaival, hiszen ott voltunk a XVII. Civil Kavalkádon. A
rendezvény megnyitóján részt vett Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, Kállai Mária
országgyűlési képviselő és Szalay Ferenc Szolnok polgármestere is. Az eseményen színpadi
produkciókból sem volt hiány. Az egésznapos programra a sokszínűség volt a jellemző. Standunknál sok
érdekes programmal vártuk az érdeklődőket és tagjainkat egyaránt. Egyebek mellett volt nálunk
esélyegyenlőségi totó, fogyatékosügyi tanácsadás és kerekesszékes akadálypálya is, de a gyerekek
nagyon élvezték a kirakós és memória játékokat is. Újdonságként Egyesületünk Trali-O gyakorlást is
tartott tagjainknak a szolnoki Honvéd SE Tájfutó szakosztályának munkatársa Veresné Sipos Etelka
szakmai segítségével. A Trail-O egy szabadban, kerekesszékkel űzhető tájékozódási sportág. Ez a
hazánkban még kevésbé ismert sportolási lehetőség, amely a súlyosan mozgássérült emberek számára
is elérhető és gyakorolható. Egyesületünk jövőbeli célja, hogy itt Szolnokon is egyre többen ismerjék
meg ezt a nem mindennapi sportágat és rendszeresen gyakorolják majd. A kánikula ellenére a
hagyományoknak megfelelően ebben az éveben is örömmel vettünk részt ezen a sokakat megmozgató
eseményen.
Mi is köztetek élünk" - Újszász 1. alkalom
Mi is köztetek élünk” elnevezésű programsorozatunk, amelyet a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár az
Egyesületünk együttműködésével valósít meg a most ősszel újabb állomásához érkezett. Szeptember
27-én az Újszászi Városi Könyvtárba látogattak el munkatársaink. A motivációs előadás sorozatunk, mely
a fogyatékossággal élő embereket és családtagjait célozza meg itt is hasznosnak bizonyult, az első
alkalommal a helyiek problémáit mértük fel, valamint a felmerülő kérdésekre próbáltunk válaszolni.
Általánosságban sajnos elmondható, hogy az érintettekhez és családtagjaikhoz nehezen jutnak el azok
az információk, amelyek a mindennapjaikat megkönnyítenék.
„Mi is köztetek élünk” - Újszász 2. alkalom
„Mi is köztetek élünk” elnevezésű programsorozatunk újszászi állomásnak második motivációs előadása
október 4-én volt az Újszászi Városi Könyvtárban. Az eseményen tiszteletét tette Dobozi Róbert a város
polgármestere is. Az újszászi város vezetésével Egyesületünk kiváló szakmai kapcsolatot ápol a helyi
fogyatékos emberek érdekében. A rendezvényen Dobozi Róbert megerősítette, hogy ezt az
együttműködést tovább folytatja a város és Egyesületünk. A rendezvény fő témája a "mi lesz vele, ha én
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már nem leszek!" - súlyosan fogyatékos személyek nappali és bentlakásos intézményi elhelyezése volt.
A részvevők érdeklődtek az ellátásokról, lakás átalakítási támogatásról, a mozgássérült emberek életét
megkönnyítő segédeszközökről. A fogyatékossággal kapcsolatban minden téma felszínre került a
jóhangulatú, kötetlen baráti beszélgetés kapcsán. A „Mi is köztetek élünk” programsorozat a Verseghy
Ferenc Megyei Könyvtár szervezésében Egyesületünk szakmai együttműködésével valósul meg.
Szüreti Mulatság
A Verseghy Ferenc Könyvtárban töltöttük el a 2019 évi Szüreti Mulatságunkat és közgyűlésünket. A
közgyűlés után Demény István előadását hallgattuk és csodáltuk, hidegtálat ebédeltünk. A program
része volt még a Könyvtár bejárása, SOS Szülő csoport foglalkozás, madárbemutató és még sok érdekes
elfoglaltság.
„Mi is köztettek élünk” - Újszász 3. alkalom
2019. október 21-én már ismerősként köszöntötték Egyesületünk munkatársait az Újszászi Városi
Könyvtárban. Fogyatékossággal élő személyeket és családtagjaikat megcélzó programsorozatunk
újszászi, befejező harmadik előadására nagy örömünkre az érintetteken kívül helyi gyógypedagógusok
és szociális munkások is eljöttek, akikkel remek szakmai diskurzust tudtunk folytatni. A programot
különböző tesztekkel zártuk, amelyek során a fogyatékossággal kapcsoltban újabb témákat tudtunk
boncolgatni, valamint önismereti kérdések is felszínre kerültek. A „Mi is köztetek élünk” elnevezésű
motivációs előadássorozat a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár szervezésben Egyesületünk szakmai
együttműködésével valósult meg.
Évzáró ünnepség 2019. december 15.
Nyolcvan fővel ünnepeltük az idei év sikereit, szép emlékeit, barátainkat. A programunkat Egyesületünk
elnöke, Fehérváry Tünde és Újszász város polgármestere, Dobozi Róbert nyitotta meg. A megnyitó után
tagjaink léptek fel karácsonyi zenékkel, versekkel, saját szerzeményeikkel. Ebédre töltött káposztával
töltöttök meg a hasunkat, majd következett az ünnepi torta. A karácsonyi recept versenyt mindenki
megnyerte, tagjaink az e-Bikerrel is megismerkedhettek. Az évzáró ünnepség kivételes alkalom volt
Egyesületünknek: Dobozi Róbert polgármester úr ünnepi keretek között adta át a jövőben második
telephelyünkként működő PLUSZ PONT Közösségi Ház Újszász kulcsit. A napot az harmadik újszászi
adventi gyertya meggyújtásával zártuk.

EREDMÉNYEINK számokban:
➢ Saját rendezésű programokon és szolgáltatásokon résztvevők száma: 1524 fő
➢ Fogyatékossággal kapcsolatos ügyekben és sorstársi segítséget kérők száma: 178 eset
➢ Külső intézmények által szervezett programokon ahol jelen volt és bemutatkozott egyesületünk 7628 fő
vett részt.

MÉDIAMEGJELENÉS
• 2019. február 6-án az M1 Esély című műsorának a stábja járt az Egyesületünknél, a PLUSZ PONT
Közösségi Házban.
• Civilek napja Szolnok is csatlakozott a Civilek Nyílt Napjához. A JNSZ Megyei Civil Információs Centrum
szervezésében diákok ismerkedhettek meg a civil szervezetek munkájával.
• TESCO Ön választ, mi segítünk riport
• Szolnokon is megemlékeztek a civilek napjáról A CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat, mint
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum (CIC) cím birtokosa, nyílt napi programokkal
csatlakozott az országos kampányhoz.
• Még több ok SzolnOK
www.enisvagyok.hu

+36303429253

egyesulet@enisvagyok.hu

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
5000 Szolnok, Besenyszögi út 17.
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-84800233
Adószám: 18337653-1-16

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spájz rádióinterjú
MOL Helyi Érték Program interjú a SzolnokTV-ben.
„Adj esélyt” szakmai nap
Naprakész interjú
Mozgássérült terepsportot honosítanának meg Szolnokon
Karc FM Előnyszabály c. műsor interjú
Verseghy Ferenc Könyvtár akadálymentesítési tv riport
Kiemelt szerepet tölt be az Egyesület programja Újszászon
Ünnepélyes eszközátadás

•

Civil Forrás
1. 2019. február
2. 2019. április
3. 2019. május
4. 2019. július
5. 2019. október
6. 2019. november
7. 2019. december

A SZERVEZET HUMÁN ERŐFORRÁSA
Az alapítók szándéka az volt, hogy a leginkább hátrányokkal küzdő súlyosan és halmozottan fogyatékos
személyek és családjuk számára hozzon létre egy speciális és egyedi igényeket is eredményesen képviselő
szervezetet. Az elmúlt években kialakult egy elhivatott tapasztalati szakemberből álló csoport, valamennyien
érintett személyek. Akkreditációs bértámogatás segítségével fokozatosan nő az mmk. foglalkoztatottak száma
és a szolgáltatásokat igénybe vevőké is. Az elmúlt 7 év rendkívül szerteágazó, bővülő és sokrétű tevékenységeit
csak így tudjuk egyre magasabb színvonalon megvalósítani. Önkéntesek nélkül a programok megvalósítása
elképzelhetetlen. Ők munkaidőn túl is segítik szervezetünket pl. segédeszközök szerviz szolgáltatásával;
személyes tanácsadásban; programok megszervezésében, lebonyolításában. Szervezetünk 9 intézménnyel
illetve szervezettel áll tevőleges együttműködésben.
Egyesületünk valós szükségletek alapján állította össze a szolgáltatási körét, - melynek alapja a tapasztalati
szakértőink saját a hozzáféréssel kapcsolatos tapasztalataira épülő és azon információk alapján kerül
folyamatosan bővítésre és fejlesztésre -, mely a tagsággal, az ügyfelekkel és az érdeklődőkkel folyamatosan
fenntartott kapcsolat eredménye.
Elengedhetetlen ebben a hivatásban az emberi jószándék, az empátia, az önzetlen segítőkészség és az elfogadás!
Megfelelő anyagi forrás biztosítása mellett, az egyesület hosszú távon is egyre magasabb szintű minőségi munkát
végez és szeretne még több önkéntest fogadni, bevonni.
Szolnok, 2020. május 10.

A beszámolót elkészítette
Fehérváry Tünde
egyesületi elnök
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