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összege
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Melléklet: A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített
beszámolója (mérleg, eredménylevezetés)
Miskolc, 2012. május 11.
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1. Számviteli beszámoló
A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete 2011 évben gazdálkodásáról a
számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített beszámolót
állított össze. A beszámoló az egyesület teljes vagyoni és pénzügyi helyzetét tükrözi, ezért
tartalmazza a különböző jogcímeken megvalósult bevételeket és az összes ráfordítást is.
Éves gazdálkodásunk során továbbra is fokozottan figyelnünk kell arra, hogy kiadásaink többsége
nem esetleges, hanem rendszeresen teljesíteni kell azokat. Bevételeink egy része esetében – főként
az év első felében – bizonytalan annak beérkezését körülhatárolni, még nyertes pályázatok alapján
sem lehet annak időben való beérkezésére számítani. Egyesületünknél késedelmes teljesítés
likviditási probléma miatt nem volt.
A beszámolási év kezdetén rendelkezésre álló pénzeszköz 6446e Ft, mely összeg egy része lekötött
betétként volt elhelyezve bankszámlánkon, fennmaradó része pedig a folyamatosan felmerülő
kiadások fedezeteként szolgált.
A mérleg forgóeszközök során 7842e Ft szerepel, ebből készletek 47e Ft, követelések 2341e Ft,
pénzeszközök 5454e Ft. Befektetett eszközök soron 365e Ft szerepel, mely értéken az immateriális
javak között nyilvántartott Jaws for Windows képernyőolvasó szoftvernek az egy- és az öt
felhasználós verziója szerepel.
A közhasznú tevékenység bevétele 19160e Ft. A közhasznú működésre kapott támogatás összesen
11672e Ft. Bevételeink egy részét 1081e Ft-ot pályázati úton nyertük el vissza nem térítendő
támogatásként. Közhasznú tevékenységről származó bevétel 1489e Ft. A tagjaink által befizetett
egyesületi tagsági díjakból mindösszesen 1640e Ft folyt be. Az egyéb bevételek között került
kimutatásra az adózók által felajánlott SZJA egy százalék, 386e Ft, továbbá magánszemélyektől 94e
Ft, cégektől 120e Ft, közhasznú szervezetektől 193e Ft kapott támogatás. Banki lekötött betétünk
utáni kamatbevétel és folyószámlánk látra szóló kamata mindösszesen 121e Ft. Tagsági könyvek
kiállításából 35e Ft származott. A 2011-ben megszűnt Kiwanis Donatio Adomány Alapítvány
vagyonának átadásából 1359e Ft származott.
Egyesületünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, így összes ráfordításunk közhasznú
tevékenységhez kapcsolódik, 20004e Ft. Az egyesületnek társasági adó fizetési kötelezettsége nem
keletkezett.
A 2011 évet is jellemző pénzügyi egyensúly reményeink szerint 2012 évben is fenntartható. Az alábbi
táblázatokban a 2011 évi gazdálkodásunkról és vagyoni helyzetünkről részletes képet adunk.
A 1715/B nyomtatványon elkészített a „A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített beszámolója 2011. év” a jelen közhasznúsági jelentés elválaszthatatlan mellékletét
képezi.
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Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege
2011. év
Sorszám

Adatok ezer Forintban
Előző
Előző
Tárgyév
év(ek)
év

A tétel megnevezése

helyesbítése

B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

C

A. Befektetett eszközök (2.-4. sor)

D

814

e
0

365

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

662

365

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

152

0

III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
B. Forgóeszközök (6.-9. sor)

6446

0

I. KÉSZLETEK

7842
47

II. KÖVETELÉSEK

3

2 341

6443

5 454

III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor)

7260

0

8 207

C. Saját tőke (12.-16. sor)

7114

0

5 334

I. INDULÓ TŐKE
II. TŐKEVÁLTOZÁS

6938

6 192

176

-843

14.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉGBŐL)
16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL
17.

D. Tartalék
18. E. Céltartalék
19.
F. Kötelezettségek (20.-21. sor)
20.
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(11.+17.+18.+19. sor)

0

0

2 125

0

0

0

146

0

733

0

0

146

733

7260
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0

8 207

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése
2011. év
Adatok ezer Forintban
A tétel megnevezése
Előző év Előző
Tárgyév

Sorszám

a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

év(ek)
helyesbítései

B
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)
I.

Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

a) alapítótól
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) társadalombiztosítótól
e) egyéb

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

4.

Tagdíjból származó bevétel

5.

Egyéb bevétel

II.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

14 387

0

19 161

14 387

0

19 161

7 626

0

11 673

0

0

7 447

0

9 033

179

0

100

0

0

0

0

3 937

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)
1.

Pénzügyileg rendezett bevételek

2.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

C. Tényleges pénzbevételek (A/I.+B/I.)
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II.+B/2.)
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Ebből: továbbutalt támogatás
2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

3.

Ráfordítást jelentő elszámolások

4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

E

2 540

0

a) adomány

23.
24.

D

f ) továbbutalási céllal kapott

13.
14.

C

0

981

0

1 489

1 613

0

1 640

1 211

0

3 378

0

0

229

0

0

0

0

0

0

0

0

14 387

0

0

0

14 212

0

20 004

14 105

0

19 116

555

0

1 039

19 161

0
0

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
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107

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

888

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése
2011. év
Adatok ezer Forintban
Előző
A tétel megnevezése
Előző év
Tárgyév

Sorszám

év(ek)
helyesbítései

a
31.
32.
33.
34.
35.
36.

B
G.

C

Tárgyévi pénzügyi eredmény (1.+2.)

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
(A./I.-E/1.-E/4.)

H.

176

-843

0
0

0

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált
eredménye (A./II.-E/2.-E/3.)

0

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált
eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)

37.
38.

J.

Fizetendő társasági adó

39.

K.

Tárgyévi eredmény

41.

-843

Nem pénzben realizált eredmény (1.+2.)

Adózás előtti eredmény (b./1.-f./1.)+-H/2

E

176

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
(B./I.-F./1.-F/4.)

I.

40.

D

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
(A./I.+A/II.)-(E/1+E/2+E/3)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)

0
176
0
176

-843
0
-843

176
0

-843
0

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
42.
43.

A.

Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

8 079
1 270
0
1 288
2 523

1. Bérköltség

44.

ebből: - megbízási díjak

45.

- tiszteletdíjak

46.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

47.

3. Bérjárulékok

11 890

48.

B.

Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

4 718

49.

C.

Értékcsökkenési leírás

1 384

50.

D.

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások

3 541

51.

E.

A szervezet által nyújtott támogatások ( pénzügyileg rendezett)

1 039

52.

F.

Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

386
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2. Költségvetési támogatás felhasználása
Az Egyesület a központi költségvetésből közvetlenül nevesítve nem részesült támogatásban 2011
évben sem.
Közvetett módon a helyi önkormányzat Fogyatékosügyi Alap pályázatán 100e Ft működési
támogatásban részesült az Egyesület, mely összeg a pályázati cél szerint került felhasználásra. Ability
játékok elnevezésű utcai érzékenyítő programunk megvalósítását támogatta a miskolci önkormányzat
100e Forinttal.
A megyei önkormányzat 2010 őszén megvalósított segédeszköz bemutatóinkhoz utófinanszírozással
100e Ft támogatást nyújtott oly módon, hogy a folyósításra az elszámolást követően jóval később,
csupán 2011 évben került sor. Ugyanezen program 2011 évi megvalósításához 150e Ft támogatást
nyert el az egyesület, mely ugyanabban az évben folyósításra is került.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium elődjével FOG-FOF-10 pályázatunkban foglalt projektjeinkre
összesen 4517e Ft támogatásról írtunk alá megállapodást, mely összeg egyenlő arányban 2010-ben
és 2011-ben került folyósításra. A támogatási célnak megfelelő felhasználást követően benyújtott
elszámolásunkat elfogadta a pályázatkezelő.
Az MVGYOSZ 3963e Ft-tal támogatta az egyesületnek az érdekképviseleti tevékenység ellátása
során felmerült alapvető működési kiadásainak egy részét. Fenti összeg részben 2011-ben, részben
2012-ben került folyósításra, ám a felhasználás teljes egészében megtörtént az elmúlt évben. Az
elszámolás határidőre megtörtént.
A Vidékfejlesztési Minisztériummal 1832e Ft támogatásról írtunk alá megállapodást azzal a céllal,
hogy a Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos Izzócsere pályázaton részt vett tagjaink
háztartásában és az egyesület székházában használt régi hagyományos izzók új energiatakarékosra
történő cseréjére megtörténjen. A támogatás 90 %-át folyósította 2010-ben a pályáztató, a
felhasználás és elszámolás 2011 első hónapjaiban megtörtént, ám több mint egy év elteltével került
sor annak elfogadására, és a maradvány kifizetésére.
A Nemzeti Civil Alapprogram által 2010 év során megítélt és folyósított 1221e Ft működési célú
pályázati

támogatás

felhasználása

részben

2011-ben

történt

meg,

határidőre

benyújtott

elszámolásunkat a pályázatkezelő elfogadta.
Az NCA működési pályázatán 2011-ben 959e Ft-ot nyert el az egyesület, a folyósítás, a felhasználás
és az elszámolás is határidőre megtörtént az elmúlt évben.
Az NCA szakmai pályázatán Ability játékok elnevezésű 2011.08.20-21-i érzékenyítő programunk
megvalósítására 731e Ft-ot folyósított a pályázatkezelő, mely felhasználása és elszámolása
határidőre megtörtént.
Megváltozott munkaképességű munkavállalóink foglalkoztatásához nyújtott bér- és járuléktámogatást
a Munkaügyi Központ, amelyek folyósítása havonta utólag történt az általunk beküldött munkabér és
járulék kifizetési és átutalási bizonylatok alapján, összesen 5815e Ft.
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Az állampolgárok által részünkre felajánlott SZJA egy százalék jogcímen pontosan 357256 Ft-ot utalt
át 2010-ben az adóhivatal, felhasználása és elszámolása 2011 során megtörtént.
Az MVGYOSZ az általa kapott SZJA egy százalékból 2011-ben 917430 Ft-ot osztott le
egyesületünknek, amelyből 681355 Ft felhasználásra került. Az elszámolás határidőre megtörtént. A
maradvány összeg 2012-ben kerül ugyanezen célra felhasználásra.
Az egyesületnek az adóhivatal által 2011-ben átutalt SZJA egy százalék felajánlások összege 386272
Ft, mely 2012-ben kerül felhasználásra.

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásról
2011. év
Támogatás
Támogatásnyújtó neve
Nemzeti Civil
Alapprogram
(NCA-EM-10-0407)
SZJA 1%-os
támogatás
Vidékfejlesztési
Minisztérium ZBR
Izzócsere pályázat
K-36-10-00462
(1.részlet)
B.-A.-Z. Megyei
Önkormányzat
NEFMI
FOG-FOF-10-0040
(2. részlet)
MVGYOSZ SZJA 1%
továbbutalt támogatás
Miskolc Város
Önkormányzata
MVGYOSZ
Nemzeti Civil
Alapprogram
(NCA-EM-11-0605)
Nemzeti Civil
Alapprogram
(NCA-DP-11-A-0233)
Miskolc Város
Önkormányzata
SZJA 1%-os
támogatás
MVGYOSZ
B.-A.-Z. Megyei
Önkormányzat
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ

Felhasználás célja

időpontja

összege
(Ft)

2010.09.08

1 221 000 Működési támogatás

2010.09.29.
2010.12.06.

2010.12.14
2011.02.15
2011.03.05

Felhasználás összege
(Ft)
előző évi

357 256 Közhasznú tevékenység

1 648 559 Izzócsere program
2010 évi program
100 000
támogatása

tárgyévi

Átvitel
Elszámolás
összege
határideje
(Ft)

484 272

736 728

0 2011.06.30

0

357 256

0 2011.10.31

0 1 648 559

0 2011.02.12

100 000

0

0 2010.11.30

736 413 1 521 975

0 2011.05.31

2 258 388 Négy projekt
Közhasznú tevékenység
917 430 (segédeszköz
támogatás)

0

2010.09.30
és
681 355 236 075 2011.09.30

2011.07.15

Ability program az
100 000
Operafesztiválon
990 701 Működési támogatás

0
0

100 000
990 701

0 2011.12.31
0 2011.08.10

2011.08.09

959 154 Működési támogatás
0

959 154

0 2011.10.31

0

731 250

0 2011.10.31

0

100 000

0 2011.12.31

0
0
0 1 486 052

386272 2012.10.31
0 2011.09.30

2011.04.07
2011.07.13

2011.08.09

2011.10.14
2011.09.27.
2011.12.08.
2011.12.14
2011.12.20
2011.01.31
2011.01.31
2011.01.31

731 250 Ability program
100 000 Működési támogatás
Közhasznú tevékenység
386272
1 486 052 Működési támogatás
150000
226 162
154 192
47 315

Programtámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
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0
226 162
154 192
47 315

150000
0
0
0

0
0
0
0

2011.11.30
2011.01.12
2011.01.12
2011.01.12

Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ
Munkaügyi Központ

2011.01.31
2011.02.28
2011.02.28
2011.02.28
2011.03.30
2011.03.30
2011.03.30
2011.04.29
2011.04.29
2011.04.29
2011.05.31
2011.05.31
2011.05.31
2011.06.30
2011.06.30
2011.07.29
2011.07.29
2011.07.29
2011.07.29
2011.09.01
2011.09.30
2011.10.28
2011.11.30
2011.12.22

46 673
226 162
217 297
46 673
226 162
217 297
29 718
226 162
217 297
29 718
226 162
217 297
29 718
226 162
217 297
226 162
217 297
46 673
46 673
490 132
490 132
490 132
490 132
490 132

bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás
bér- és járuléktámogatás

46 673
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
226 162
217 297
46 673
226 162
217 297
29 718
226 162
217 297
29 718
226 162
217 297
29 718
226 162
217 297
226 162
217 297
46 673
46 673
490 132
490 132
490 132
490 132
490 132

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználását a csatolt mérleg és az eredménylevezetés tartalmazza.
Kimutatás a vagyon felhasználásáról
2011. év
Megnevezés

Induló tőke

Előző
Tárgyévi
évi
összeg
összeg
(ezer Ft)
(ezer Ft)

Változás
ezer
Ft

%

0

0

0

0

6 938

6 192

-11

-746

0

0

0

0

176

-843

Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységből

0

0

0

0

Egyéb

0

0

0

0

Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Tárgyévi eredmény
alaptevékenységből
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-579 -1 019

Megjegyzés

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2011.01.12
2011.02.12
2011.02.12
2011.02.12
2011.03.12
2011.03.12
2011.03.12
2011.04.12
2011.04.12
2011.04.12
2011.05.12
2011.05.12
2011.05.12
2011.06.12
2011.06.12
2011.07.12
2011.07.12
2011.07.12
2011.07.12
2011.08.12
2011.09.12
2011.10.12
2011.11.12
2011.12.12

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
A tanulmányi támogatást középfokú vagy felsőfokú tanulmányokat folytató, pályázatot benyújtó
látássérülteknek nyújtotta az egyesület egységesen 15000 Ft/fő összegben. A látássérültek életvitelét
könnyítő segédeszközök beszerzésére pályázatot írt ki az egyesület, az elnyerhető maximális
támogatás 12000 Ft/fő összegre emelkedett.
Az MVGYOSZ által 2011-ben az egyesület részére leosztott SZJA egy százalék összege 917430 Ft
volt, ebből 681355 Ft 58 pályázó részére került kifizetésre pályázat alapján segédeszköz beszerzés
támogatására. A maradvány összeg 2012-ben kerül majd felhasználásra.
Az egyesület 2010-ben saját jogán kapott 357256 Ft SZJA egy százalék felhasználása történt a 2011.
év során a tanulmányi és segédeszköz vásárlási támogatásra pályázat alapján, előbbiben 16 fő,
utóbbiban 10 fő részesült.
Az alábbi táblázatból látható, hogy a 2011-ben támogatásokra kifizetett összeg jelentősen nőtt a 2010
évihez viszonyítva. E különbség oka az, hogy az MVGYOSZ-hez jóval magasabb összegű SZJA 1%
folyt be, így a tagegyesületeinek leosztott összeg is növekedett.
Kimutatás cél szerinti juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése

Közhasznú tevékenység keretében
nyújtott
Pénzbeli juttatások összesen
-ebből adóköteles
- ebből adómentes
Természetbeni juttatások
összesen
- ebből adóköteles
- ebből adómentes
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:

Juttatás
összege
(Ft)
előző évi

Juttatás
összege
(Ft)
tárgyévi

Eltérés
%

554 863 1 038 655

87

483 792

554 863 1 038 655

87

483 792

554 863 1 038 655

87

483 792

554 863 1 038 655

87

483 792

554 863 1 038 655

87

483 792

Eltérés
Ft

Egyéb cél szerinti, de nem
közhasznú tev. keretében nyújtott
Pénzbeli juttatások
Nem pénzbeli juttatások
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:
MINDÖSSZESEN:
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Megjegyzés

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól,
helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
2011-ben az egyesület összesen 14464e Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 2243e Ft-tal több,
mint 2010-ben volt. A különbözet abból fakad, hogy a NEFMI a részben 2010-ben felhasznált
támogatást 2011-ben utalta bankszámlánkra.

Kimutatás a kapott támogatásokról
2011. év
Támogató megnevezése

Központi költségvetési szervtől
Munkaügyi Központ
Nemzeti Civil Alapprogram
Nemzeti Civil Alapprogram
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Vidékfejlesztési Minisztérium

Támogatott cél

Bér- és járulék támogatás
Működési támogatás
Ability program
FOG-FOF-10 pályázat
(Négy projekt)
ZBR Izzócsere pályázat (1.
részlet: a támog. 90%-a)

Helyi Önkormányzat és szervei
Miskolci Önkormányzat
Miskolci Önkormányzat
Miskolci Önkormányzat

B.-A.-Z. megye Önkormányzata
Kisebbségi települési önkormányzat
Települési önkormányzatok társulása
Magánszemély
Egyéni vállalkozó
Jogi személyiségű gazdasági társaság
Jogi személyiség nélküli társaság
Közhasznú szervezet
Közhasznú szervezet (MVGYOSZ)
SZJA 1% NAV-tól
Egyéb: SZJA 1%-a MVGYOSZ-től

Fogyatékosügyi Alap
(Működési támogatás)
Kulturális Mecénás
Ability program
Segédeszköz bemutatók
(2010 évi programra
folyósítva 100e Ft
támogatás)

hangoskönyvtár, közhasznú
működés
rendezvény, közhasznú
működés
közhasznú működés,
rendezvény, felújítás
Működési támogatás

Kapott támogatás összesen
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Támogatás összege
(ezer Ft)

Változás

előző évi

tárgyévi

%

ezer Ft

11 354
5 878
1 569
0

9 764
5815
959
731

-14
-1
-39
100

2 258

2259

0

1 649

0

-100

1
-1
649

209

450

116

242

179
30
0

100
0
100

-44
-100
100

-79
-30
100

0
0
0

250
0
0

100
0
0

250
0
0

12
0

94
0

683
0

82
0

110
0

120
0

9
0

10
0

0
0
357
179

256
2477
386
917

100
256
100 2 477
8
29
412
738

12 221 14 464

18 2 243

-1
590
-63
-610
731

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott
juttatások értéke, illetve összege
Dr. Kiss László az Egyesület elnöke részére 2011 év során összesen bruttó 960e Ft megbízási díj
került kifizetésre az érdekvédelem tevékenység ellátására.
Az egyesület elnökén kívül az elnökség többi tagja, továbbá a felügyelő Bizottság tagjai e
tevékenységük ellátásáért juttatásban nem részesültek.
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése

Juttatás összege (Ft)
előző évi

Cél szerinti pénzbeli
kifizetések

tárgyévi

Eltérés
%

Megjegyzés

Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

Szja mentes

0

0

0

0

Szja köteles

0

0

0

0

0

0

0

0

960 000 50

320 000

Természetbeni juttatások

Értékpapír juttatások
Tiszteletdíjak, megbízási díjak

640 000

Költségtérítések

0

0

0

0

Adott kölcsönök összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

960 000 50

320 000

Kamatmentes kölcsönök
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:

640 000

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Taglétszám, belső arányok
A KSH 2011-es adata alapján B-A-Z- Megyében 2746 fő azon vak és aliglátó személyek száma, akik
látássérültségük okán fogyatékossági támogatásban részesülnek, továbbá 399 fő még a vakok
személyi járadékában részesül.
Az önkéntes belépésen alapuló taglétszámunk 2009-ben 1227 fő, 2010-ben 1168 fő, 2011. december
31-én pedig 1133 fő. Ebből 1021 vak tag és 112 gyengénlátó tag. A vakok aránya 90% és a
gyengénlátók aránya 10 %, mely arány évek óta szinte változatlan.
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A tagság területenkénti megoszlása
Miskolc város: 314 fő,
Kazincbarcika és vonzáskörzete: 141 fő,
Ózd és vonzáskörzete: 236 fő,
Edelény és vonzáskörzete: 61 fő,
Szerencs és vonzáskörzete: 70 fő,
Sátoraljaújhely és vonzáskörzete: 44 fő,
Sárospatak és vonzáskörzete: 30 fő,
Encs és vonzáskörzete: 42 fő,
Tiszaújváros és vonzáskörzete: 44 fő,
Miskolc vonzáskörzete: 98
Mezőkövesd és vonzáskörzete: 53 fő,
A tagdíjhátralékosok száma a 2011. december 31-i állapot szerint 290 fő, az összlétszámon belüli
aránya: 25,6 %.
Az elnökség munkájáról
Az Elnökség a beszámolási időszakban 4 alkalommal ülésezett: március 4., április 15., június 20.,
szeptember 19.
Az elnökségi ülésekre az elnökségi tagokon kívül rendszeresen meghívót kaptak az elnökségi
póttagok, valamint a felügyelő bizottsági tagok, és minden esetben részt vett az egyesület
irodavezetője is.
Az egyesület alapszabálya szerint két közgyűlés közötti legfőbb döntéshozó szerve, többek között az
alábbi napirendi pontokról tárgyalt és hozott határozatokat:
- Az Egyesület 2011. év I. és II. félévi munkatervének meghatározása
- Döntés a 2011. évi Tanulmányi támogatás pályázat és Segédeszköz-pályázat kiírásáról
- Beszámoló az egyesület 2010.01.01. és 2010.12.31. közötti pénzügyi gazdálkodásáról
- Az egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentésének megvitatása
- Döntés a 2011. évi tanulmányi pályázatokról
- Döntés a 2011. évi segédeszköz pályázatokról
- Előterjesztések az MVGYOSZ felé a Louis Braille éremre
- Az évi közgyűlés előkészítése
- A Látássérültek Denevér Egyesületének és egyesületünk Kultúrcsoportjának rövid beszámolói,
helyzetelemzések.
A rendes évi közgyűlésünket 2011. május 6-án megtartottuk.
A területfelelősi hálózatról
Az egyesület változatlanul kitart a területfelelősi rendszer fenntartása és stabilizálása mellett. 11
terület szerint csoportba soroltuk tagjainkat, ebből 9 helyen dolgozik önkéntesként összesen 10
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területfelelős, ebből 6 fő rendszeres ügyfélfogadást is tart az adott térség egy könnyen megközelíthető
településén. Területfelelőseink önkéntes szerződés alapján díjazás nélkül végzik munkájukat.
Az alább felsorolt településeken rendszeres ügyfélfogadások adtak alkalmat a tagság és az
önkéntesként dolgozó területfelelőseink közötti közvetlen kapcsolattartásra:
- Mezőkövesd: Mezei István havonta az első hétfői napon 9-12 között a Mozgássérültek
Egyesületének székháza (Mezőkövesd, Abkarovits tér 1.)
- Ózd: Andó Lajosné kéthetente csütörtökön 14.30-17 óra között (Ózd, Árpád vezér u. 29.).
Andó Lajosné egészségi állapotának megromlása miatt megbízatását visszaadta, feladatát 2011.
november 15-től Batfalszky Jánosné vette át. Nevezett telefonszámát egyesületünknél lehet megtudni,
személyesen a munkahelyén Ózd, Október 23-a tér 1. szám alatt a Főkefe Kft-nél egyeztethető
találkozó vele.
- Kazincbarcika: Hornyánszky Tivadar hetente csütörtökön 10-12 óra között Egressy Béni
Művelődési Központ (Kazincbarcika, Főtér 5.)
- Sátoraljaújhely: Balla Anikó havonta az első szerdai napon 8-10 óra között a Zemplénért Civil
Szervezetek Szövetsége székházában (Sátoraljaújhely, Kossuth u. 2.)
- Szerencs: Gál Béláné havonta az első hétfői napon 8.30-10.30 óra között a Családsegítő
Központban (Szerencs, Rákóczi út 63.)
- Encs: Makranczi Andrásné havonta az első csütörtöki napon 9 – 11 óra között a Művelődési
Központ épületében a Könyvtárban (Encs, Rákóczi út 9.).
További területfelelőseink:
- Edelény: Keresztesi Lajosné
- Miskolc környéke: Horváth István
- Miskolc: Orosz Béláné és Mogyorósi Istvánné.
Tiszaújváros egy haláleset miatt területfelelős nélkül maradt.
Utóbb tudomásunkra jutott, hogy az Ózdi Látássérültek Klubja megszűnt 2012-ben.
Az ügyfélszolgálati irodáról
Székházunkban 2011-ben is folyamatosan működött az ügyfélszolgálati iroda, mely 3 alkalmazottal
heti négy napon 9 és 16 óra között, pénteken pedig 9 és 12 óra között fogadta az érdeklődő
látássérülteket, családtagjaikat, gondozóikat. Munkatársaink személyesen, telefonon, e-mailen és
postai levélben tájékoztatást és segítséget nyújtottak minden érdeklődőnek a következő ügyekben: a
fogyatékossági támogatás igénylése, a közgyógyellátási igazolvány igénylése, a parkolási igazolvány
ügyintézése, a vakvezető kutya igénylése, különböző egyéni pályázatok és hivatalos beadványok
elkészítése. Munkájuk felölelte az üdülési csekk igénylési pályázatok ismertetését és elkészítését, az
MVGYOSZ által kiadott folyóiratok előfizetéseinek beszedését és határidőre történő továbbítását, az
életvitelt könnyítő segédeszközök beszerzését azon tagoknak, akik számára nehézséget okoz a
hosszabb

utazás.

Irodánkban

történik

a

Vodafone

MVGYOSZ

flotta

előfizetői

szerződés

megkötéséhez szükséges tagsági igazolások kiállítása, továbbá „Telefonnal a rászorultakért”
Alapítvány pályázatáról tájékoztatás, a szükséges dokumentáció összeállítása, továbbítása.
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Segédeszköz vásárlási és tanulmányi pályázatunk ismertetése, pályázati űrlap kitöltése, mellékletek
fénymásolása.
1079 db információ nyújtás szóban, írásban az ügyfélszolgálati napló adatai alapján.
249 ügyfélfogadási nap (összesen 1508 óra) irodánkban.
2004 db írásos tájékoztató anyagot kaptak postai úton a látássérültek.
A beszámolási időszakban a folyamatosan jelentkező igény miatt saját forrásból vásároltunk 14 db
színházi bérletet, és így az év folyamán összesen 70 látássérült tagunk és kísérője ingyenesen
juthatott kulturális élményekhez.
Életvitelt könnyítő segédeszközökről
Munkánk fontos összetevője a látássérült személyek életvitelét könnyítő speciális segédeszközök
megismertetése, beszerzési lehetőségeinek felvázolása, használatuk betanítása. Így digitális és kézi
nagyító, pontírógép, magyarul beszélő vérnyomásmérő, -vércukorszintmérő, -konyhamérleg, személymérleg, -zsebóra, tapintható (Braille) karóra, különféle fehérbotok stb. Az érdeklődőknek
bemutattuk az eszközök használatát, ismertettük a beszerzési helyeket és árakat. 2011-ben a B.-A.-Z.
Megyei Önkormányzat pályázati támogatásával és önkéntesek bevonásával 7 településen rendeztünk
eszközbemutatót 200 fő részvételével.
Ismerve azt, hogy ezen eszközök nagymértékben megkönnyítik a látássérültek önálló életvitelét,
pályázati források bevonásával már 2006-ban megteremtettük a díjmentes kölcsönzés lehetőségét
székházunkban, mely azóta is folyamatosan működik. Tagjaink körében elterjedt ez a lehetőség,
leginkább a beszélő vérnyomásmérőt keresik a sorstársak. Az igazi megoldás az lenne, hogy ha a
rászorultak meg is tudnák venni ezeket az eszközöket.
2011-ben az Egyesület Elnöksége pályázatot írt ki az SZJA 1% teljes összege erejéig közép- vagy
felsőfokú tanulmányokat folytató látássérültek számára „Tanulmányi támogatás”-ra, valamint
„Segédeszköz támogatás” címmel a látássérültek életvitelét könnyítő eszközök beszerzéséhez történő
hozzájárulásra. Ügyfélszolgálati irodánk munkatársai az adatlap értelmezése, kitöltése, mellékletek
összegyűjtése, fénymásolása során nyújtottak segítséget az érdeklődőknek. A beérkezett pályázatok
elbírálása, az eredmények közlése júniusban, a támogatások kifizetése júniustól és szeptemberig, az
elszámolások elkészítése októberben történt. Támogatásunk által 74 látássérült számára lehetővé vált
életvitelét könnyítő eszköz beszerzése, valamint 10 látássérült tanulmányai folytatását segítettük
támogatásunkkal.
A pályázati határidőt úgy határoztuk meg, hogy annak beadási határideje a rendes évi közgyűlésünk
után teljen le, így lényegében mindenki tudomással bírhatott róla, mert a közgyűlési meghívó
mellékletében ez a felhívás is szerepelt.
Informatika oktatásról
Az egyesülethez forduló látássérültek olyan informatikai eszközökkel ismerkedhetnek meg, amelyek
különösen hasznos segítséget nyújtanak számukra az élet számos területén, így a kommunikációban,
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a tanulásban, a munkában. Az oktatóteremben látássérült alkalmazottunk egy-két fős foglalkozások
keretében a sorstárs igényeire szabva tanította a számítógép használat alapjait összesen 27
látássérültnek. Sorstársnőnk az érdeklődőket a JAWS for Windows képernyőolvasó program
segítségével oktatja. Alapvető számítástechnikai ismeretek - a billentyűkiosztás, technikai ismeretek,
a Windows XP operációs rendszer, a Microsoft Word szövegszerkesztő, a Skype program - oktatása
mellett speciális programok, így a JAWS képernyőolvasó program, a MAGic nagyítóprogram, az
ABBYY FineReader oktatását, a különböző eszközök használatának ismertetését (nyomtató, scanner,
pendrive, DVD-író, mikrofon, fejhallgató) végezte székházunkban. 2011-ben tovább folytatódott 1
tanuló ECDL vizsgára történő felkészítése, mely sikeres modulvizsga eredményeket hozott.
Tapasztalataink azt mutatták, hogy akár az iskolai tanulmányok kiegészítéseként is, akár idősebb
korban a látásromlás miatt már nem használható kommunikációs eszközök helyettesítésének céljával
is fejlesztik az érdeklődők informatikai tudásukat. Így a kézzel írott levelezést, a nyomtatott sajtó
olvasását helyettesítik az E-mail, az MSN, a Skype, az internetes hírportálok, hírlevelek
nagyítóprogram segítségével történő olvasásával, vagy adott esetben képernyőolvasó szoftvert
használva.
Az érdeklődők az oktatáson túl a könyvtárszobában díjmentesen használhattak internettel és
képernyőolvasóval ellátott számítógépet.
A rendezvényeinkről
2011 évi rendezvényeink között szerepelt egészségmegőrzést és betegségmegelőzést szolgáló,
szórakoztató

jellegű,

tájékoztatási

célú,

ismeretterjesztő,

kulturális

értékmegőrző,

szakmai

tanácsadási célú, hagyományőrző.
2011.02.26-án rendeztük hagyományos farsangi bálunkat székházunkban.
Nőnap alkalmából 90 hölgyet ajándékoztunk meg március 08-án székházunkban.
A hónapok utolsó pénteki napján délután és kora este klubnapokat tartottunk. Igyekeztünk a
szabadidő eltöltését minél színesebbé tenni. A Miskolci Városi Könyvtár jóvoltából „A kézzelfogható
zene” címmel előadássorozatot szerveztünk tavaszi klubnapjainkon: március 25-én a vonós
hangszerek, április 29-én a fúvós hangszerek, május 27-én a népi hangszerek mutatkoztak be. Akik
bemutatták őket: Flach Antal, valamint a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagjai. A bemutató után
kötetlen beszélgetés keretében az érdeklődők a különböző hangszereket meg is tapinthatták.
2011. május 7-től három hétig egy kiállítás keretében a Nagy Róbert szobrász és restaurátor által
készített gipsz szobrok tapinthatóvá váltak minden érdeklődő számára székházunkban.
Bükki túrát szerveztünk tagjaink és családtagjaik számára 2011.06.04-én szombaton. A kirándulók
közösen buszoztak Ómassáig, ahonnan Gáspár Erzsébet túravezetővel gyalogosan a Meteorforráshoz és a Veterán tanyához vezetett az útjuk, hogy szalonnasütés közben pihenjék ki a kellemes
fáradtságot. A távolság összesen kb. 6 km volt.
2011. június 17-én orgonakoncertet adott székházunkban a Liszt Ferenc emlékév apropóján Magda
Dávid orgonaművész.
2011.07.16-án gyógyfürdős kirándulást szerveztünk tagjaik és családjaik számára, 97 főt vittünk két
autóbusszal a polgári strandra.
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2011 augusztusában 5 napos csoportos kirándulást szerveztünk Szegedre. 18 fős csapatunk a Vakok
és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete jóvoltából szegedi városnézésen vett részt, majd az
Ópusztaszeri Történelmi Emlékparkot látogatta meg, és a mórahalmi élményfürdőben pihent.
2011.08.26-án a 14 év alatti tagjainkat ifjúsági találkozón láttuk vendégül családjaikkal.
Rendezvényünket Garadnán tartottuk Gáspár Erzsébet segítségével.
Hagyományos őszi segédeszköz bemutatóink és kihelyezett ügyfélfogadási napjaink az alábbiak
voltak: 2011.09.16. Encs, 2011.09.26. Sátoraljaújhely és Szerencs, 2011.09.29. Mezőkövesd,
2011.10.06. Kazincbarcika és Ózd, 2011.10.11. Tiszaújváros.
2011. szeptember 30-án a „Másik Szoba” elnevezésű zenekar kortárs költők megzenésített verseit
prezentálta - akusztikus hangszereken kísérve az éneket - a székházunkban összegyűlt 45 fős
közönségnek.
Az Első Miskolci Lions Klub támogatásával, a Miskolci Semmelweis Kórház és egyesületünk közös
szervezésében a Fehér Bot nemzetközi Napja alkalmából 2011.10.14-én újra Egészségnapot
rendeztünk. Az elvégzett szűrővizsgálatok száma 340 db volt. Emellett különböző paramedicinákat
ismerhettek meg, próbálhattak ki a székházunkba ellátogatók.
A Miskolci Városi Könyvtár jóvoltából az őszi klubnapjainkra is irodalmi műsorokat szerveztünk. „Őszi
dalok” c. verses előadáson vehettek részt 2011.10.28-án a hozzánk ellátogatók.
2011.11.18-én „Kézbe fogott vers” c. zenés irodalmi műsorával örvendeztette meg 25 fős
közönségünket Csetneki József.
Székházunkban a Labrador Bt. a kézi és digitális nagyítók, továbbá egyéb életvitelt könnyítő eszközök
széles skáláját mutatta be 2011.11.22-én.
2011.11.26-án kb. 80 fő vett részt zenés-táncos Erzsébet-Katalin napi bálunkon.
Karácsonyi ünnepséget külön szerveztünk felnőtt (2011.12.13.), és külön gyermek tagjaink részére
(2011.12.23).
A kultúrcsoportról
Kulturális tevékenységünk keretében szerveztük Kultúrcsoportunk énekkarának hetente egy
alkalommal székházunkban zongora vagy szintetizátor kísérettel tartott próbáit, melyeken Kormány
Attila karnagy vezetésével készül fel a csoport a fellépéseire. A több évtizedes múltra visszatekintő
együttes

az

elmúlt

évben

változó

összetételben

és

létszámban

szerepelt

Nyíregyházán,

Székesfehérvárott, Budapesten, továbbá Miskolcon a Máltai Szeretetszolgálat lakóinál és a megyei
egyesület rendezvényein.
Az elmúlt esztendőben sajnos az együttes létszáma tovább csökkent, oszlopos tagjai haltak meg és
rövid időre szükségessé vált a próbák szüneteltetése. Novemberben a csapat ismételten, de már
kisebb létszámmal megkezdte korábbi gyakorlásait, próbáit és szerepléseit.
A Braille oktatásról és nyomtatásról
Az érdeklődők részére folyamatosan lehetőség volt a pontírás elsajátítására, de egyre kevesebben
élnek ezzel a lehetőséggel.

Szükségesnek tartjuk a pontírás oktatását még akkor is, ha a

számítógépek használata valós konkurenciát jelent.
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Everest típusú Braille nyomtatónkkal és manuálisan is végezzük a síkírásban, digitális formában, vagy
e-mailben küldött anyagok nyomtatását. E lehetőség bárki számára nyitva áll.
Megkeresésre orvosi rendelők, polgármesteri hivatalok, és egyéb közintézmények épületeinek belső
helyiségeit feliratoztuk pontírással, így egyre több intézményben valósult és valósul meg a jövőben a
Braille feliratozás az akadálymentesítés részelemeként.
A hangoskönyvtárról
Az Egyesület és a Miskolci Városi Könyvtár együttműködése alapján a tagok a könyvtári szolgáltatást
székházunkban

térítésmentesen

vehetik

igénybe.

Hangoskönyvek

kölcsönzése

heti

három

alkalommal, keddtől csütörtökig 9-13 óra között lehetséges.
A

CD állomány jelenleg 203 mű, 309 db CD-n. A hangoskönyvekről lista készült, amelyet a

folyamatos frissítés mellett az olvasók
rendelkezésére bocsátottunk. Így otthon is tanulmányozhatják, és előre kiválaszthatják a kölcsönözni
szánt művet. A könyvtárhasználók igénylik a beszélgetéseket, az egyéni igényeknek megfelelő
tájékoztatást, a lista felolvasását, a könyvek tartalom szerinti ismertetését, mely Kovács Margit
könyvtáros feladata. Az új könyvtártagok szívesen kölcsönöznek a régi hangkazettás művek közül is,
így azokra is nagy az igény. Hangkazettán 530 féle mű közül válogathatnak az olvasók. A lista rövid
ismertetőkkel a városi könyvtár és az Egyesület honlapján (www.borsodivakok.hu) is elérhető,
köszönhetően a néhai Legeza Ilona tagtársunk önkéntes munkájának.
2011-ben a beiratkozott olvasók száma: 119 fő, a kölcsönzések száma: 2198 db, összesen 21968 db
dokumentumot kölcsönöztek.
A korszerű számítógépek rendszeres használatával megvalósul (a városi könyvtár és az egyesület
között létrejött együttműködési megállapodás alapján) az élethosszig tartó tanuláshoz, művelődéshez,
információs adatbázishoz való hozzáférés tagjaink számára.
Az Egyesület munkájában lelkiismeretesen részt vesz a könyvtáros is: a közgyűlésen, az
egészségügyi szűrőnapon, a gyermek rendezvényeken, a karácsonyi műsor szervezésében és
lebonyolításában. A fogyatékkal élők problémáját átérezve igyekszik segíteni a Könyvtár és az
Egyesület közötti kiváló kapcsolat fenntartását, ápolását. Szakmailag is támogatja az Egyesület
munkáját, így még szélesebb körben népszerűsítve a könyvtárat, az olvasás lehetőségét, fontosságát
és szépségét, az információkeresés korszerű elérhetőségét.
A sportolásról
Egyesületünk mellett, de attól függetlenül és különállóan működik a Látássérültek BAZ. Megyei
"DENEVÉR" Sportegyesülete, amely a sorstársak részére teke sportolási lehetőséget biztosít. Közel
két évtizedes múltra tekint vissza.
Az Országos Bajnokságban is jól szerepeltek a versenyzők. Kazincbarcikán megrendezték a Nagy
István emlékversenyt és a Mikulás kupát, továbbá részt vettek a kazincbarcikai üzemi teke
bajnokságban. Ez utóbbin nem az eredmény miatt indultak - sajnos a látássérülésük miatt hátrányban
voltak, hanem azért, hogy versenykörülmények között edzhessenek.
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A munkatársakról
Akkreditált foglalkoztatói alaptanúsítvánnyal bír az egyesület. Ez tette lehetővé a Munkaügyi Központ
támogatásával 5 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását: számítástechnikai
szoftverüzemeltető, kulturális szervező, könyvelő, karbantartó, takarító munkakörben végeznek
munkát székházunkban. Februárban az Akkreditációs Hivatal 3 munkatársa helyszíni ellenőrzésre
látogatott el Egyesületünkhöz, mely kiterjedt a rehabilitációs foglalkoztatással kapcsolatos
dokumentumok vizsgálatára, az alkalmazottakkal való elbeszélgetésre, az épület külső és belső
állapotának, illetve a munkavégzés színhelyének szemrevételezésére. Az ellenőrzés minden rendben
talált.
Teljes munkaidőben foglalkoztatta az egyesület továbbra is irodavezetőjét, jómagam az egyesület
elnöke kötetlen munkaidőben megbízási díjasként álltam 2011-ben az egyesület rendelkezésére, így
összesen 7 fő dolgozott székházunkban.
Az érdekvédelemről és kapcsolatrendszerünkről
Tagegyesületeként jó kapcsolatot ápolunk az
Szövetségével

(MVGYOSZ),

rendszeresen

Magyar

részt

Vakok és Gyengénlátók Országos

veszünk

tanácskozásaikon,

képzéseiken,

küldöttgyűléseiken. Tartjuk a kapcsolatot a hozzánk hasonló célokért dolgozó egyesületekkel is.
A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete által szervezett budapesti konferencián 2011.05.10-én
2 munkatárs, továbbá a Kultúrcsoport 3 tagja vett rész, akik a látássérültek szervezetinek kulturális
életéről hallgattak és adtak beszámolót a múltbeli események és a jövőbeni tervek ismertetésével.
Az MVGYOSZ Akadálymentesítési Munkacsoportjának tagja egyesületünk alelnöke, aki a Miskolcon
jelenleg is zajló, a villamosközlekedés átalakítását célzó projekt akadálymentességi kérdéseiben
rendszeresen véleményt formált a tervezés, a kivitelezés és az ellenőrzés során.
2007-től gesztorszervezeteként szervezzük és havonta helyet adunk a Miskolc Városi Fogyatékosügyi
Szakmai Műhelynek, melynek 20-25 fős ülésein a fogyatékosügyi szervezetek mellett a városi
önkormányzat is képviselteti magát.
A Szikra Alapítvány miskolci Civil Fórumán 2011.05.04-én 2 fő vett részt, ahol kompetens előadók
vázolták fel a civilek és az NCA jövőjéről kialakulóban lévő kormányzati elképzeléseket, a megyei és a
helyi önkormányzat civilekkel kialakított kapcsolatát, a szlovákiai civil szektor helyzetét.
A helyi Esélyek Háza által 2011.05.13-án Miskolcon megrendezett Esélynap 2011 rendezvényen 2 fő
vett részt, akik érzékenyítő feladatokkal fogadták „az utca emberét”, a fogyatékossággal élőkkel
foglalkozó civil szervezetek mellett az önkormányzatok és a média képviselői is jelen voltak.
Egyesületünk a Szimbiózis Alapítvánnyal és a Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi
Egyesületével együttműködve 2011.06.14-16. között a Miskolci Operafesztivál alatt a megyeszékhely
főutcáján 3 napos érzékenyítő utcafórumot valósított meg 1 munkatársunk és 4 tagunk
közreműködésével.
Egyesületünk NCA pályázati forrásból a Szimbiózis Alapítvánnyal és a Mozgássérültek és Barátaik
Miskolc Városi Egyesületével együttműködve 2011.08.20-21. között a megyeszékhely főutcáján
érzékenyítő rendezvényt valósított meg Ability játékok elnevezéssel 1 munkatársunk és 5 tagunk
közreműködésével.
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Együttműködési
Alapítvánnyal,

megállapodás
a

Látássérültek

írtunk

alá

Kazincbarcika

Észak-magyarországi

Önkormányzatával,

Rehabilitációs

a

Szimbiózis

Központjával,

a

Szikra

Alapítvánnyal.
A látássérültek rehabilitációját megyénkben végző szervezet által ajánlott munkalehetőségről
értesítettük 10 tagunkat decemberben, 2 fő elhelyezkedett a kínált munkakörben.
A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, a Pedagógiai Szakszolgálat, a Miskolci Egyetem Könyvtára, a Miskolc
Városi Könyvtár az Egyesülettel együttműködésében a könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúrafejlesztését és akadálymentesítést célzó projektjeiben részt veszünk, melyeket
tanácsadással,

javaslatainkkal,

rendezvényeiken

történő

részvétellel

és

a

látássérültek

tájékoztatásával segítünk.
Látássérült gyermekek iskola választási kérdéseiben formáltunk véleményt, tájékoztatást nyújtottunk a
látássérültek oktatásában már tapasztalattal bíró

helyi középfokú oktatási intézményekről,

megszerveztük a szülői kapcsolatfelvételt azokkal.
Kapcsolatot tartottunk az egyesületet támogató szervezetekkel és magánszemélyekkel a további
együttműködések fejlesztése érdekében.
A Szociális Munka Hete miskolci programjain vettünk részt, így paravánunkkal jelen voltunk a kiállítók
között a szociális információs napon egy helyi bevásárlóközpontban. Kiváló lehetőség volt ez a
nagyközönséggel megismertetni tevékenységünket, szolgáltatásainkat.
A Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével hosszútávra szóló megállapodást kötöttünk, melynek első
eredménye az elmúlt év utolsó két hónapjában sikeresen lebonyolított érzékenyítő program volt. Hat
alkalommal vettünk részt a „Láthatatlan teaház” rendezvényen, melyhez a helyszínt a Vöröskereszt, a
szakmaiságot egyesületünk munkatársai és önkéntesei biztosították.
Részt vettünk a helyi látássérült rehabilitációs központ szervezésében a Megyei Könyvtárban
Romanek Inka műveiből létrejött tapintható kiállítás megnyitóján 2011.11.09-én.
A Szimbiózis Alapítvány által rendezett „Az Év Esélyteremtő Munkahelye” díjátadó ünnepségen és a
„Miskolc Belváros Rehabilitációja” projektzáró konferenciáján vettünk részt 2011.12.06-án, ahol
egyebek mellett a megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők foglalkoztatásáról is
hallgattunk meg tapasztalatokat.
A forrásokról
Működésünk feltételeihez szükséges pénzeszközöket több pályázati forrásból tudtuk és tudjuk
előteremteni, melyek csak együttesen nyújtanak fedezetet az Alapszabályunkban foglalt feladataink
folyamatos ellátására.
Megnyugtató

módon

rendezett

egyesületünk

kapcsolata

az

MVGYOSZ-szel,

a

kapott

pénzeszközökkel határidőre elszámoltunk.
2011 első hónapjaiban szolgáltatásaink biztosításához a FOG-FOF-10 pályázat támogatás is
hozzájárult.
Működési feltételeink biztosításához hozzájárult a Nemzeti Civil Alapprogram és a Miskolc Városi
Fogyatékosügyi Alap pályázati támogatása is.
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A

B.-A.-Z.

Megyei

Önkormányzat

Mecénás

Alapjára

Közhasznú

kategóriában

benyújtott

hagyományos vidéki segédeszköz bemutatók megrendezését célzó projektünket 2011-ben támogatta
a kiíró szervezet.
Megváltozott

munkaképességű

dolgozóink

foglalkoztatásához

nyújtott

és

nyújt

bér-

és

járuléktámogatást a munkaügyi központ.
A Miskolc-Tapolca Rotary Club következetesen a székházbeli vezetékes internet előfizetésünk
költségeit finanszírozta.
A

Vidékfejlesztési

Minisztérium

Zöld

Beruházási

Rendszer

Izzócsere

Alprogram

pályázati

támogatásából 2011. január 26-28. között 65 fő részére történt meg az egyéni pályázatában megjelölt
energiatakarékos izzók átadása. A program keretében székházunk izzóit is lehetőségünk nyílt
energiatakarékosra cserélni.

Záradék:
Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem végzett, árbevétele alapján könyvvizsgálatra nem
kötelezett, így a beszámoló tételei könyvvizsgálattal alá nem támasztottak.
E közhasznúsági jelentést a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete közgyűlése 2011.
május 11-ai ülésén elfogadta.
Miskolc, 2012. május 11.

Dr. Kiss László
elnök
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