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  II. EREDMÉNYKIMUTATÁS 
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Statisztikai számjel 
     

                       
 

    -     -             
          

                       
 

Cégjegyzék szám 
          

                       FOGYATÉKOS  SZEMÉLYEK  ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

 
1134. BUDAPEST,  Pap Károly utca 4-6. 

    

     

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI  EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

2011. ÉV (01.01-12.31) 

                     
adatok ezer Ft-ban 

  

A tétel megnevezése Előző év 
Előző 
év(ek)  

módosításai 
Tárgyév 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele    ( 1.+2.+3.+4.+5.) 2 615 267   1 736 967 

2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1 872 810   1 334 361  

3. 

 
 alapítótól 157 500   203 800 

4.   
 

központi költségvetéstől 1 714 332   1 129 660  

5. 

 
 

helyi önkormányzattól 0   0 

6.   
 

egyéb, ebből 1%....901 e FT............ 978   901 

7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 633 081   280 650 

8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0   0 

9. 4. Tagdíjból származó bevétel 0   0 

10. 5. Egyéb bevétel 109 376   121 956  

11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 20 820   13 351 

12. C. Összese bevétel ( A.+B.) 2 636 087   1 750 318  

13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 2 645 679   1 763 156  

14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 239 366   344 918 

15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 299 148   257 075 

16. 3. Értékcsökkenési leírás 40 417   50 920 

17. 4. Egyéb ráfordítások 2 066 726   1 110 221 

18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 22   22 

19. 6. Rendkívüli ráfordítások 0   0 

20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.) 20 820   13 351 

21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 2 360    

22. 2. Személyi jellegű ráfordítások 18 460   13 351 

23. 3. Értékcsökkenési leírás      

24. 4. Egyéb ráfordítások      

25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai      

26. 6. Rendkívüli ráfordítások      

27. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 2 666 499   1 776 507 

28. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény ( B.-E.) 0    

29. H. Adófizetési kötelezettség      

30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 0    

31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -30 412   -26 189  
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III. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2011. évi szakmai 

beszámolója 

III.1 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány alapító okirata szerinti 

szakmai szerepvállalása 

 

A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

(Ptk.) 74/E. §-ának (6) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és 

egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-ának (2) 

bekezdése, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 

évi XXVI. törvény 20-21. §-a alapján, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 119. §-ának (2) bekezdése alapján, a hivatkozott jogszabályokban megfogalmazott 

közfeladatok végrehajtásában történő közreműködés érdekében, a fogyatékos személyek 

rehabilitációjának biztosítása céljából és esélyegyenlőségük elősegítése érdekében 2007. 

július 21-én a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítványt 

és a Fogyatékosok Esélye Közalapítványt egyesítette. Az egyesítéssel határozatlan időre 

létrejövő Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (továbbiakban FSZK) 

mindkét fent említett közalapítvány jogutódja. 

 

 

Az FSZK átfogó szakmapolitikai célja a fogyatékos személyek 

esélyegyenlőségének,társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése, a 

komplexrehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolása. Célja továbbá 

asajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásában közreműködőintézményrendszer 

tervszerű fejlesztése, a sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók nevelését, oktatását 

szolgáló pedagógiai programok, megoldások, eljárásokkifejlesztése. 

 

Az FSZK a meghatározott célok elérése érdekében pályázati úton vagy közvetlen szolgáltatás 

nyújtásával az alábbi feladatokat látja el: 

 
1) A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex 

(re)habilitációjának elősegítése érdekében 

 

 a fogyatékos személyek meglévő, illetve fejleszthető képességeinek megfelelő 

programtervezetek elkészítéséhez olyan szempontrendszereket dolgoz ki és ad ki, 

amelyek magukban foglalják a komplex rehabilitációs folyamat során elért 

képességfejlődés rendszeres felmérését, és lehetővé teszik az egyéni rehabilitációs 

program megalapozását, szükség szerinti módosítását, továbbfejlesztését; 

 

 együttműködik a fogyatékos személyek érdekvédelmi és más szervezeteivel, a 

szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi és egyéb területeken (re)habilitációs 

tevékenységet végző intézményekkel,szervezetekkel és az Országos Fogyatékosügyi 

Tanáccsal. 

 
2) Az egyéni rehabilitációs programokban megjelölt szolgáltatások, ellátások igénybevétele 

érdekében 

 

 elősegíti a fogyatékos személyekkel foglalkozó intézmények és szervezetek 

együttműködését; 
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 a fogyatékos személyek számára elérhető, önálló életvitelt támogató, illetve 

(re)habilitációs szolgáltatásokról és ellátásokról, azok igénybevételének feltételeiről 

információs szolgáltatást működtet vagy ilyeneket támogat; 

 szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek 

kialakításához; 

 szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt a komplex (re)habilitációban 

közreműködő szakemberek, önkéntesek, fogyatékossággal élő emberek és 

családtagjaik képzéséhez, átképzéséhez és továbbképzéséhez; 

 szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt a fogyatékos személyek önálló életvitelét 

elősegítő eszközök, szolgáltatások és módszertani ismeretek fejlesztéséhez és 

hozzáférhetővé tételéhez. 

 

3) Szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt a komplex (re)habilitációra szorulószemélyek 

képzéséhez és az ilyen képzést folytató szervezeteknek. 

 

4) A komplex (re)habilitációs folyamatban összegyűjtött hazai és nemzetközitapasztalatok 

alapján szakmai-módszertani ajánlásokat dolgoz ki, ésgondoskodik azok hozzáférhetővé 

tételéről. 

 

5) A pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgáltatásokkörében országos 

pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt a különlegesgondozás feladataiban közreműködő 

pedagógiai szakszolgálat intézményeirészére. 

 

6) Szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt 

 

 a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek ellátásával, – a 

többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy külön-külön történő – nevelésével, 

oktatásával foglalkozó intézményrendszer működtetéséhez, fejlesztéséhez; 

 a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, a 

fejlesztő felkészítés programjainak, tanterveinek, tankönyveinek kidolgozásához, 

fejlesztéséhez és terjesztéséhez; 

 a különleges gondozás igénybevételéhez szükséges eszközök, járművek 

beszerzéséhez; 

 az érintett gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének megszervezéséhez, 

tömeg- és versenysportjának lebonyolításához; 

 az érintett tanulók középiskolai tanulmányaihoz, felkészítő oktatásuk 

megszervezéséhez, felsőfokú tanulmányainak folytatásához, továbbá a munkába 

állásukat segítő tevékenységhez, 

 a fogyatékos gyermekek szülei részére szervezett szülősegítő szolgáltatások 

megszervezéséhez. 
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III.2 Az FSZK működése 2011-ben 

 

Az FSZK az említett időszakban a szervezet alapító okiratának, jövőképének és szakmai 

fejlesztési koncepciójának megfelelően az EU 2020 Stratégia, az Európai Unió 2010-2020 

időszakra vonatkozó Fogyatékosügyi Stratégiája, a fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetését tartalmazó 

2007. évi XCII. törvény, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról1998. évi XXVI. törvény, valamint a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv 

használatáról szóló 2009.évi CXXV.törvény megvalósításához kívánt hozzájárulni 

tevékenységével. 

 

A szervezetnél aktuálisan működő harminc fogyatékosügyi fejlesztés a Kuratórium, a 

Felügyelő Bizottság és a Titkárság programirodáinak együttes munkájával valósult meg a 

következő stratégiai területeken: 

 

a) Szolgáltatásfejlesztési tevékenység 

 

 Kutatási tevékenység, felmérések és helyzetelemzések készítése a fejlesztések 

megalapozásához; 

 Szakmai tudás és szakmai segédlet biztosítása az egyenlő eséllyel hozzáférhető 

környezet és kommunikáció megvalósításának hatékonyságnöveléséhez; 

 Szakemberképzések kialakítása és biztosítása a képzési paletta széles 

spektrumán annak érdekében, hogy a jelenlegi esélyegyenlősítési 

hiányterületeken magas minőségű tematikák, tananyagok, képzési lehetőségek 

és természetesen jól képzett szakemberek állhassanak rendelkezésre; 

 Szakmai szolgáltató hálózatok működtetése, fejlesztése annak érdekében, hogy 

az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító komplex rehabilitációs szolgáltatások 

minden stakeholder számára elérhetők legyenek; 

 Szakmai monitoring tevékenység a minőség és a hatékonyság növeléséért; 

 Bekapcsolódás az Európai Unió strukturális alapjaihoz kapcsolódó 

fogyatékosügyi kezdeményezések tervezésébe; 

 Nemzetközi fogyatékosügyi fejlesztésekben való aktív szerepvállalás; 

 Átlátható és stabil pénzügyi ellenőrzési rendszer a transzparens 

forrásfelhasználásért.  

 

 

b) Forrásteremtés 

 

 Pályázatfigyelés és fund-raising a hatékony forrásbevonásért 

 pályázati lehetőségek biztosítása a különféle stakeholderek számára 

 

 

A fent említett szakmai fejlesztések és döntések az FSZK tizenegy fős kuratóriuma által 

megtartott tizennégy kuratóriumi ülésen, 98 meghozott határozatban realizálódtak. Az FSZK 

kuratóriumának üléseiről jegyzőkönyvek készültek, melyek a Közalapítvány titkárságán 

férhetőek hozzá. Az üléseken született határozatok a Közalapítvány hivatalos honlapjáról 

tölthetőek le (www.fszk.hu).  

 

http://www.fszk.hu/
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A Közalapítvány öttagú Felügyelő Bizottsága az év folyamán, minden kuratóriumi ülést 

megelőzően tárgyalta az ülések napirendjeit, illetve az FSZK működését befolyásoló 

jogszabályokat, rendelkezéseket ezzel segítve elő az FSZK jogszerű, transzparens működését. 

Szóbeli és emlékeztetőikben foglalt írásbeli javaslataikkal hozzájárultak továbbá a szervezet 

effektív szakmai működéséhez is.  

 

A 2011. évben is számíthattunk azokra a szakértő kollégákra, a Közalapítvány ügyvédjére, 

belső ellenőrére és könyvvizsgálójára, akik tanácsaikkal, javaslataikkal segítették jogszerű és 

szabályos működésünket.  

 

A Titkárság működését a források beszűkülése miatt a folyamatos racionalizálás jellemezte; 

ugyanakkor erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a Közalapítványtól megszokott 

szakmai minőség továbbra is magas szintű maradhasson.  

 

Az év folyamán az átlagos létszám 41 fő volt; ebből teljes munkaidőben 36 fő, rész 

munkaidőben pedig 5 fő volt foglalkoztatva. Az átlagos létszámból 2,5 fő megváltozott 

munkaképességű munkavállaló.  

 

Fontosnak gondoljuk itt kiemelni, hogy az FSZK által fenntartott RIDENS Szakképző Iskola, 

Speciális Szakiskola és Kollégium 2011-ben igazgató asszony kiváló munkájának 

eredményeképp szakmai és gazdasági szempontból is stabilizálódott. Társadalmi környezetük 

elismeréseként a Nógrád megyei Príma Primisszima közönségdíját kapták meg. 

 

 

Összefoglalva elmondható, hogy az FSZK által generált programok zökkenőmentesen és 

megfelelő szakmaisággal valósultak meg ebben az évben is. Igyekeztünk megfelelni 

mindazon változásoknak, amelyek a 1121/2001 (IV. 28.) Korm. határozatnak megfelelő 

átalakításokból adódtak. Kiemeljük, hogy a jogalkotó szándékának megfelelően 

megkezdődött az FSZK nonprofit Kft-vé alakítása; ez a folyamat a beszámoló készítésének 

időszakában azonban nem zárult le.  
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III.3 Az FSZK szakmai tevékenysége 

 

Jelen szakmai beszámoló az I.1 pontban említett cél és feladatrendszer alapján az FSZK 2011-

ben futó programjait ismerteti a következő bontásban 

 

 A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex 

(re)habilitációjának elősegítése, a komplexrehabilitációban közreműködők 

tevékenységének összehangolása 

 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásában 

közreműködőintézményrendszer tervszerű fejlesztése, a sajátos nevelési igényű 

gyermekek,tanulók nevelését, oktatását szolgáló pedagógiai programok, megoldások, 

eljárásokkifejlesztése 

 

 Fejlesztések az általános hátránykezelés kereteinek kialakításáért 

 

 

Az III.3 pontban ismertetett programok összefoglaló táblázatát az 1. számú melléklet 

tartalmazza 

 

III.3.1 Szakmai programok a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi 

integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése, a komplex rehabilitációban 

közreműködők tevékenységének összehangolása érdekében 

 

 

III.3.1.1 A fogyatékos emberek közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférését 

segítő programok 

 

 

III.3.1.1.1 Szolgáltatásfejlesztési programok 

 

„Augmentatív és alternatív kommunikációt használók fejlesztési stratégiájának 

megalkotása” című program (kódszám: 21023) 

 

A 2010.szeptember 1. és 2011. február 28. között megvalósuló program célja az augmentatív 

és alternatív kommunikációt (AAK) használók számára hiánypótló szolgáltatásként egy 

speciális kommunikációt segítő szolgálat stratégiai modellezése volt. A stratégiaalkotás fő 

törekvése a hiánypótló kommunikációs segítő szolgálat modellezésére, a célravezető 

működési mód és szervezeti megoldások meghatározására irányult. A modellezés keretében 

megtörtént a felhasználói igények, a szakemberszükséglet, valamint az ellátási terület 

feltérképezése. A stratégia kimunkálására szakmai munkacsoport jött létre az AAK használók 

érdekvédelmi illetve szakmai szervezeteinek bevonásával. Az érdekelt szervezetek 

delegáltjainak részvétele a munkacsoportban, a „Semmit rólunk, nélkülünk” elv alkalmazása a 

program megvalósítása során garanciát jelentett arra, hogy a cél eléréséhez szükséges szakmai 

ismeretek (pl. vonatkozó szakmai előírások, követelmények, jogszabályi környezet, támogató-

segítő eszközök köre, hasonló rendszerek, finanszírozási lehetőségek, nemzetközi gyakorlat 

ismerete) biztosítva legyenek. A munkacsoport munkája az értékelemzés módszertanán és 

eljárásán alapult.  
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A munka eredményeként elkészült értékelemzési zárójelentés tartalmazza azokat a szakmai 

fogalmakat, feladatokat, szerepeket, kompetenciákat, feltételeket, elvégzendő 

tevékenységeket, szervezeti kereteket, amelyek szükségesek a szolgáltatás elindításához. 

 

A dokumentum átadásra került Soltész Miklós szociális, család és ifjúságügyért felelős 

államtitkár részére, bízva abban, hogy a felvázolt fejlesztési stratégiát támogatásra 

érdemesnek találja, és a közeljövőben megkezdheti a Közalapítvány a kommunikációs segítő 

szolgáltatás kiépítésével kapcsolatos feladatok megvalósítását is. 

 

A program tervezett összköltségvetése 2.078.600Ft volt, melyet a Közalapítvány saját 

forrásból biztosított.A tárgyévben felhasználásrakerült 1.979.720 Ft. A programon keletkezett 

maradványösszeg 98.880 Ft, melyet a Kuratórium határozata alapján a Közalapítvány 

célszerinti működési költségeire fordítja. A program a 665/2011.(IV.28.) sz. kuratóriumi 

határozattal lezárásra került. 

 

„Kommunikációs centrumok működésének modellezése a Siketvakok Országos 

Egyesülete bevonásával, új szolgáltatási elemek bevezetése és kipróbálása” című 

program (kódszám: 21082) 

 

A 2010. október 01. és 2011.szeptember 30. között futó program célja az augmentatív és 

alternatív kommunikációt (AAK) használó, súlyosan halmozottan sérült személyek 

kommunikációs segítő szolgáltatásának modellezése volt a fővárosban és annak 20 km-es 

vonzáskörzetében a Siketvakok Országos Egyesületének (SVOE) jelnyelvi 

tolmácsszolgálatában. 

 

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvény kidolgozása során 

egyértelművé vált, hogy az AAK-t használó súlyosan halmozottan sérült személyek 

kommunikációs hátrányának kiegyenlítéséhez további intézkedések megtétele szükséges. A 

SVOE jelnyelvi tolmácsszolgálatában egy fő kommunikációs segítő alkalmazására került sor 

2010. október 4-től 2011. szeptember 30-ig, akinek a felkészítése a TÁMOP 5.4.5. kiemelt 

projekten belül kidolgozott, a Súlyosan halmozottan sérültek kommunikációs segítője című 

képzés elsajátításával történt meg. 

 

A program futamideje alatt a jelnyelvi tolmácsszolgálat biztosította a szolgáltatás 

adminisztratív és szervezési feltételeit illetve dokumentálását és ennek megfelelően a 

jelnyelvi tolmácsszolgáltatás szakmai háttérintézménye, a Magyar Jelnyelvi Programiroda 

felügyelte a szolgáltatásnak ezt az új elemét is.A megvalósításba bevonásra került a BLISS 

Alapítvány, ahol az AAK-t használók képzése, fejlesztése folyik. 

 

Az egy éves munka elemzésére 2011 novemberében került sor a modellprogram 

résztvevőinek bevonásával.  

 

A program tervezett összköltségvetése 2.000.000Ft volt, melyet a Közalapítvány saját 

forrásból biztosított.A tárgyévben felhasználásra került 1.600.000 Ft. 
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„Rochester vizsgaközpont kiépítése FSZK-n belül” című program (kódszám: 21024) 

 

A 2010. november 1. és 2011. január 31. közötti időszakban megvalósuló program célja a 

programhoz kapcsolódó jegyzetelő képzés és vizsgáztatás lebonyolításában közreműködő 

kollégák rendszeradminisztrátori feladatok ellátására való felkészítése volt.  

 

A jegyzetelő képzés elvégzésére az FSZK által létrehozott elektronikus Tudástár oldalon van 

lehetőség. A tananyag e-learning formában sajátítható el. A képzés résztvevői a megszerzett 

tudásból a Közalapítványnál vizsgáznak. Ehhez a technikai hátteret az FSZK irodában, a 

TÁMOP 5.4.5. „Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének 

kialakítása” c. program keretében kialakított, magas szinten felszerelt nyelvi labor biztosítja. 

A tárgyidőszakban a sikeres vizsgáknak köszönhetően 9 fővel bővült a jegyzetelő 

szolgáltatásban közreműködők száma országosan. 

 

A program tervezett összköltségvetése 200.000Ft volt, melyet a Közalapítvány saját forrásból 

biztosított.A tárgyévben felhasználásra került 200.000 Ft. 

 

 

„Nyilvántartási informatikai rendszer fejlesztése a jelnyelvi tolmácsszolgáltatáshoz” 

című program (kódszám:21181) 

 

A 2010. december 30. és 2011. május 31. között megvalósuló program célja a jelnyelvi 

tolmácsszolgáltatás informatikai rendszerének fejlesztése volt a magyar jelnyelvről és a 

magyar jelnyelv használatáról szóló 2009.évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően. 

 

A jelnyelvi tolmácsszolgálatok 2006-tól rögzítik a jelnyelvi tolmácsolással kapcsolatos 

adatokat a Közalapítvány által fenntartott adatrögzítő rendszerben. Azonban a jelnyelvi 

törvényben megfogalmazottak alapján ennek az adatrögzítő rendszernek a további fejlesztése 

szükségszerűvé vált. A szoftverfejlesztés eredményeképpen létrejött Jeltolmács 2.0. szoftver 

2012. április 1-jétől történő alkalmazása lehetővé teszi a térítésmentes jelnyelvi 

tolmácsszolgáltatást igénybe vevők, és az általuk felhasznált órakerettel való gazdálkodás – 

évi 36 000 óra - folyamatos ellenőrzését a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv 

használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvénynek megfelelően, mely a közpénz 

felhasználásának átláthatóságát is szolgálja. 

 

A program tervezett összköltségvetése 3.000.000Ft volt, melyet a 60111-0/2010-025FOFŐ 

számú szerződés biztosított. A tárgyévben felhasználásra került 3.000.000 Ft. A program a 

679/2011.(VI.7.) sz. kuratóriumi határozattal lezárásra került. 

 

 

„A TÁMOP 5.4.5 kiemelt projekt: A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés 

szakmai hátterének kialakítása” című kiemelt projekt és kiegészítése (kódszám: 1714) 

 

I. szakasz (Tananyagfejlesztés) 

 

A 2007. december 1. és 2011. március 31. között futó kiemelt projekt fő, megvalósítandó 

célja az egyenlő esélyű hozzáféréshez és teljes akadálymentes környezet létrehozásához 

eredményes és hatékony ismereteket biztosító tudásbázis létrehozása és elterjesztésének 

megalapozása. Az FSZK partnereivel együtt a kiemelt projekt keretében 70 db képzési 

program kidolgozását valósította meg, amelyek közül eddig40 akkreditált különböző szakmai 
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területeken. A projekt igyekszik minden olyan szakterületet, szakmát elérni, amely különböző 

szinteken kulcsszerepet tölt be az egyetemes és akadálymentes, valamint az egyenlő esélyű 

hozzáférés elősegítése érdekében. A képzési programokat 4 elkülöníthető szakmai 

témacsoportba sorolta a projektgazda, amelyeken belül az egyes képzési programokat 

különálló munkacsoportok dolgozták ki:  

 

I. Egyetemes és akadálymentes tervezés 

II. Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása 

III. Jelnyelvi képzések és továbbképzések 

IV. Speciális képzési programok 

 

A 2011-es évben az alábbi fő tevékenységek kerültek megvalósításra: 

 A projekt eredményeinek kommunikációja valósult meg egy intenzív kommunikációs 

kampány lebonyolításával (rádióinterjúk a Rádió Café-ban), valamint a közalapítvány 

web felületeinek aktivizálásával. 

 5 db képzési program pedagógus továbbképzési rendszerben történő sikeres 

akkreditációja valósult meg. 

 Elkészültek a 75 db képzési programhoz kapcsolódó tananyagok és digitális 

segédanyagok, amelyek kapcsán tankönyvbemutató rendezvényt szervezett a 

Közalapítvány. 

 

II. szakasz: Képzők Képzése Oktatási Program szakasz 

 

A kiegészítő projekt alapja a kidolgozott képzések gyakorlatba ültetése, elterjesztése speciális 

Képzők Képzése Oktatási Programot megvalósításával. A képzési programban több mint 120 

fő szakember felkészítése a cél az új tematikák oktatására.  

 

2011-ben lezárultak a 2010 őszén megindult 10 db képzők képzése program, valamint további 

2 db képzők képzése program kidolgozása, akkreditációja és lebonyolítása valósult meg. 

Összesen 185 fő oktató felkészítése valósult meg, akik potenciális képzők lehetnek a 

Közalapítvány által a jövőben megvalósítandó képzésekben. A sikeresen vizsgázó résztvevők 

ünnepélyes oklevélátadó rendezvényen kapták meg az akkreditált képzések elvégzéséről szóló 

tanúsítványaikat. A képzés lebonyolításával kapcsolatos további részletek a felnőttképzéssel 

foglalkozó részben találhatóak. 

 

A projektrészhez kapcsolódóan a disszemináció körében egy egyenlő esélyű hozzáférést 

biztosító színházi est került lebonyolításra, amely során minden fogyatékossági csoport 

számára elérhető színházi előadást biztosított a Közalapítvány a Thália Színház, „A pillangók 

szabadok” című előadására. 

 

A kiemelt projekt honlapja, ahonnan bővebb információ tölthető le a fejlesztésről a www. 

hozzaferes.hu.  

 

2011. március 31-én lezárult a projekt, a záró projekt előrehaladási jelentés és záró kifizetési 

kérelem benyújtásra került az ESZA Nonprofit Kft. részére. A benyújtott jelentés és kérelem 

alapján 2011. július 27-28-án záró helyszíni ellenőrzés zajlott le, amely mindent rendben talált 

így a projekt a támogató részéről elfogadásra és lezárása került. A tárgyévben felhasznált 

összeg: 154.175.639 Ft. 

 



14 

 

A program tervezett összköltségvetése 934.168.365 Ft volt, amelyet a TÁMOP-5.4.5-07/1-

2007-0001 azonosítószámú Támogatási Szerződés biztosított. A projekt lezárásáig 

felhasználásra került 904.704.110 Ft. A program a 676/2011.(VI.7.) sz. kuratóriumi 

határozattal lezárásra került. 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011 augusztusában indította el a kiemelt projekt III. 

szakaszának megvalósítására irányuló, tervezési felhívását előkészítő munkacsoportot, amely 

2011 decemberében fejezte be munkáját. 

 

A 2012. február 15. – 2014. április 15. között megvalósuló kiemelt projekt fő célja a 

fogyatékos emberek életminőségének javítása, az önálló életvitelük és társadalmi 

integrációjuk erősítését szolgáló egyenlő esélyű hozzáférés megvalósításának folyamatos 

szakmai elősegítése, a konstrukció előző kiírásainak keretében létrehozott képzések 

integrálása, a kialakult képzések megvalósítása és folyamatos fenntarthatóságának biztosítása 

révén. A létrejött tudás alkalmazása során a fogyatékos emberek életminősége, és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése növekedik. 

 

A kiemelt projektben a Közalapítvány hozzájárul afogyatékos személyek számára ápolást-

gondozást nyújtó szociális intézmények férőhelykiváltását támogató stratégia 

megvalósításához is. A kiemelt projekt tervezett időtartama:  

 

 

„Egyenlő Esélyű Hozzáférés” Tanácsadó és Szolgáltató Központ (továbbiakban 

EEHTSZK) létrehozásának előkészítése című program (kódszám: 11027) 

 

A 2010. szeptember 23. és 2011. december 31. között megvalósuló program célja kettős, 

egyrészt az FSZK saját tanácsadó-szolgáltató központjának kialakítása, másrészt hogy olyan 

tanácsadó-szolgáltató központok létrehozásának előkészítése, melyek az egyenlő esélyű 

hozzáférés előmozdításában játszanak szerepet. A tervezett központok a fogyatékos 

személyek és családjaik, személyi segítőik valamint a helyi közszolgáltató intézmények 

számára nyújtanak majd a jövőben szakmai segítséget az önálló életvitelt segítő eszközök és 

technikák megismerésében, a speciális kommunikációs segédeszközök használatában, 

valamint a tárgyi környezet adaptálási, akadálymentesítési lehetőségeiben. 

 

A program indításaként a szakértők értékelemző módszerrel meghatározták a tanácsadó-

szolgáltató központok létrehozásának kereteit: 

 a célok elérése milyen szinten és milyen partnerekkel valósítható meg hatékonyan, 

 milyen jogszabályi és finanszírozási háttér szükséges a működtetéshez, 

 milyen beavatkozások, lobbi-tevékenységek javasoltak.  

 

A tanulmány határidőre elkészült, amelyet átadásra került a NEFMI szakterületi vezetőinek, 

akik támogatásra érdemesnek találták a tervezetet. 

 

A tanulmány részletesen ismerteti, hogy a három főbb ütemben, milyen szervezeti, 

humánerőforrás és finanszírozási szükségletetek jelennek meg a hálózatépítés során.  

 

A szolgáltatási hálózat alapját képező Esélyházakkal a kapcsolatfelvétel, a program 

bemutatása volt megvalósítható. Ennek érdekében programindító találkozóra került sor2011. 

június 17-én, majd aznap délután egy egyenlő esélyű hozzáférést bemutató színházi előadásra 

hívtuk meg vendégeinket. 
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Elkészült a szolgáltató hálózat hátterét biztosító informatikai fejlesztésének leírása, azaz egy 

rendszerterv érdekében egy Internet portált és adatbázisrendszer tervezete.  

 

Kommunikációs szaktanácsadás alapján, egy a kommunikációs szakemberrel együttműködve 

kommunikációs koncepció készült a program megvalósításához. A program további 

finanszírozáshoz forráskeresést indult, ehhez készült egy rövid projekt-összefoglaló magyar 

és angol nyelven. 

 

A program tervezett összköltségvetése 7.000.000 Ft volt, melyet a Közalapítvány saját 

forrásból biztosított. A tárgyévben felhasználásra került 7.000.000 Ft. 

 

 

„Szupervízió fogyatékos személyeket segítő szakemberek részére” című 

program(kódszám: 11028) 
 

A 2010. október 1. – 2011. augusztus 31. közötti időszakra tervezett szupervíziós program, a 

kuratórium jóváhagyásával 2011 végéig meghosszabbításra került, 2011. december 31-vel 

eredményesen befejeződött.  

 

A szupervíziós program célja a fogyatékos emberek személyes segítését végző szakemberek, 

ezen belül elsődlegesen két szakmai csoport: a főállású jelnyelvi tolmácsok és a fejlesztő 

iskolákban dolgozók szakmai kompetenciájának erősítése és mentálhigiénés 

egészségvédelmének szolgálata volt. Mind egyéni, mind csoportos szupervíziós forma 

elérhetőségét biztosította. Mindegyik szupervíziós folyamat a szociális továbbképzési 

rendszerben érvényes, az NSZFI által kiadott akkreditációnak megfelelő formában és 

tartalommal, az önkéntesség biztosításával került megtartásra. 

 

Mindkét szakmai csoport nyitottan fogadta és értékesnek tartotta a lehetőséget.A jelnyelvi 

tolmács szolgálat rugalmas időszervezéssel tudta biztosítani a munkatársak részvételét.A 

fejlesztő iskolák munkatársai számára, munkabeosztásuk, és sok esetben a hosszabb utazás 

szükségessége nehezítették a szupervíziós ülések megszervezését és a hiányzásmentes 

részvételt.  

 

A program keretében megtartott szupervíziós csoportok: 

 

- Jelnyelvi tolmács szolgálat részére 3 szupervíziós csoport folyamat került megtartásra, 

összesen 15 személy eredményes részvételével (32 óra/ csoport)  

- Fejlesztő iskolák munkatársai számára 2 csoport indítására nyílt lehetőség; mindkét 

csoport résztvevői több intézmény munkatársai közül szerveződtek. A 32 órás 

folyamat végén összesen 8 fő kapott tanúsítványt. 

 

Egyéni szupervíziót 1 fő számára tudott biztosítani a program: egyéni vezetői szupervízió (5 

alkalom x 2 óra időtartamban). 

 

A csoportok szervezésében szempont volt az országos szintű, a keretek adta lehetőségeken 

belül a minél szélesebb spektrumú területi eloszlás biztosítása.  
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Ennek szellemében a szupervíziós csoportok a következő helyszíneken kerültek megtartásra: 

- Budapest (1 jelnyelvi tolmácsok részére szervezett csoport és 1 egyéni vezetői 

szupervízió) 

- Kaposvár (1 jelnyelvi tolmácsok részére szervezett csoport és 1 fejlesztő iskolai 

csoport) 

- Szeged (jelnyelvi tolmácsok részére) 

- Makó (fejlesztő iskolák munkatársai részére) 

 

A program tervezett összköltségvetése 2.000.000Ft volt, melyet a Közalapítvány saját 

forrásból biztosított.A tárgyévben felhasználásrakerült 2.000.000Ft. 

 

 

III.3.1.1.2 Pályázati programok 

 

 „Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2010. június 1-jétől 2011. január 31-ig 

terjedő időszakra” című program (kódszám: 21081) 

 

A 2010. május 25-től 2011. május 15-ig megvalósuló program célja a jelnyelvi 

tolmácsszolgálatok országos hálózatának 2010. június 1-jétől 2011. január 31-ig történő 

működtetésére kiírt pályázat teljes körű lebonyolítása, valamint a pályázati időszak alatt a 

tolmácsszolgálatok működésének ellenőrzése volt. 

 

A program során 23 jelnyelvi tolmácsszolgálat működését támogatta a Közalapítvány.A 

Magyar Jelnyelvi Programiroda munkatársai folyamatos szakmai hátteret biztosítottak a 

jelnyelvi tolmácsszolgálatok részére. Folyamatosan nyomon követték az alapszolgáltatás 

biztosítását az egyes szolgálatoknál, az egységes minőségi szint igénybevételének lehetőségét 

biztosítva a felhasználók számára, továbbá az adatrögzítő rendszer fenntartásával, a felmerülő 

szakmai és pénzügyi kérdések megválaszolásával, személyes egyeztető megbeszélésekkel 

járultak hozzá a színvonalas és kiszámítható szolgáltatás biztosításához. 

 

A pályázati program 8 hónapos futamideje alatt a szolgálatok 2010. június 1-től 2011. január 

31-ig 18.492 támogatott megrendelést teljesítettek 24.678 tolmácsolási órában. 

 

A program tervezett összköltségvetése 265.575.000 Ft volt, melyet a 265.000.000 Ft 

összegben a 9497-1/2010-025 FOFŐ számú szerződés, továbbá 575.000 Ft összegben a 

pályázati programhoz kapcsolódó regisztrációs díj biztosított. A tárgyévben felhasználásra 

került 139.123.034 Ft. A pályázók által fel nem használt maradványösszeg 34.481.331 Ft, 

melynek visszafizetésére a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal kötött szerződés értelmében 

került sor. A program a 678/2011.(VI.7.) sz. kuratóriumi határozattal lezárásra került. 

 

 

„Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. február 29-ig 

terjedő időszakra” című program (kódszám: 21182) 

 

A 2011. január 11-től 2012. május 31-ig megvalósuló program biztosítja a jelnyelvi 

tolmácsszolgálatok működésének folyamatosságát.   

 

A program keretén belül továbbra is 19 megyei, 3 fővárosi jelnyelvi tolmácsszolgálat, továbbá 

egy, a siketvak személyek részére országos ellátási területen működő speciális 
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tolmácsszolgálat támogatására kerül sor. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium felkérésének 

megfelelően a Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programirodája bonyolítja a tárgyidőszakban 

a pályáztatást illetve látja el folyamatosan a szolgálatok működésének szakmai és pénzügyi 

ellenőrzését. 

2011. február 1-jétől-november 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan 26.618 megrendelés 

során 34.074,75 tolmácsolási órára került sor. 

 

A program tervezett összköltségvetése 461.275.000 Ft, melyet a 460.700.000 Ft összegben az 

51602-2/2011-FOGY számú szerződés, továbbá 575.000 Ft összegben a pályázati 

programhoz kapcsolódó regisztrációs díj biztosít. A tárgyévben felhasználásra került 151.306. 

803 Ft. 

 

 

„Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a fogyatékos személyek 

esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak és szolgáltatásainak támogatása 

2011” című program (kódszám: 11121) 

 

A 2011. június 16. és 2012. május 31. között megvalósuló program célja, hogy közvetett 

módon előmozdítsa az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY 

határozatban megfogalmazott célok teljesülését, biztosítsa a fogyatékos személyek szervezetei 

számára életminőséget javító szolgáltatásaik folyamatos működtetését, támogatást nyújtson a 

fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek munkájához.  

 

A program során 2011. június 24-én megjelent az a pályázati felhívás, amely alapján a 

fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek pályázatot nyújthattak be. A 

pályázat beadási határideje 2011. augusztus 10. volt. A pályázati keretösszeg 104.357.000 Ft 

volt és a pályázók 4.000.000 – 10.000.000 Ft közötti összegben igényelhettek támogatást. 

 

A pályázatok benyújtásának időszaka alatt 2011. július 14-én információs nap került 

megrendezésre az érdeklődők részére, ahol tájékoztatást kaptak a pályázat céljáról, 

támogatható tevékenységekről és minden pályázással kapcsolatos kérdésről.  

 

A pályázati felhívásra a megadott határidőig összesen 82 szervezet adott be pályázatot.2011. 

augusztus 31-én a közalapítvány Kuratóriuma döntött a pályázatokról, amely által 15 db 

nyertes pályázó került megnevezésre. A pályázók kiértesítését követően megkötésre kerültek 

a támogatási szerződések. A pályázók 2011. szeptember 15. és 2012. április 15. közötti 

időszakban valósíthatják meg szakmai programjaikat. 

 

A program tervezett összköltségvetése 109.850.000 Ft, melyet az 58414-4/2011-FOGY 

szerződés biztosít. A tárgyév végéig felhasználása került a regisztrációs díjbevétel: 660.000 

Ft, valamint a lebonyolítási díj 60%-a: 2.636.640 Ft. A továbbadott támogatásból tárgyévi 

felhasználás 0 Ft. 

 

III.3.1.2 A fogyatékos emberek komplex rehabilitációját elősegítő programok 

 

III.3.1.2.1 Szolgáltatásfejlesztési programok  
 

„A hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében a pályaorientációt, és a 

szakképzést segítő szolgáltatáscsomag kidolgozásának támogatására” című program 

(kódszám: 3841) 



18 

 

 

A 2008. év végén elnyert, de 2009. március 1. és 2012. december 31. között megvalósuló 

projekt célja a hallássérült tanulók, fiatalok számára hátránykompenzáló, munkaerő-piaci 

elhelyezkedés esélyét növelő új szolgáltatási programcsomag kidolgozása, kipróbálása és 

meghonosítása. 

 

A szolgáltatáscsomag középpontjában a szakképzésbe bevont hallássérült fiatalok és 

közvetlen környezetük – szülők, szakképző intézmény – állnak. A program keretében a 

tárgyévben a pályaorientáció koncepciójának, és a teljes Ráhangolás programnak a 

kidolgozását követően a szakértői munkacsoport segítségével a program kipróbálása történt 

meg, első körben kismodell keretében. Először a pedagógusok és szülők számára valósultak 

meg felkészítő és gyakorlati napok, melyek során bemutatásra került a projekt, és annak főbb 

gyakorlati és szakmai elemei. A kismodell eredményes megvalósulását követően 2011. 

szeptembertől két intézményben - együttműködési megállapodás keretében- kezdődött meg a 

nagymodell program, melynek során a teljes képzési anyagot kipróbálják a tanórákon. A 

szakértői munkacsoport a munkaerő-piaci résztvevők tájékoztatásának koncepcióját is 

kidolgozta.  

 

A program összköltsége 91.000.000 Ft, melynek fedezetét a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Intézettel megkötött FKA-KT-63/2008 számú szerződés adja. A program 

keretösszegéből a tárgyévben felhasználásra került összesen 13.077.557 Ft. 

 

„Leghátrányosabb helyzetű térségekben élő fogyatékos emberek megtalálása, egyéni 

szükségleteikre alapozott mini-projektek kidolgozása és megvalósítása” című program 

(kódszám: 41091) 

 

A 2010. október 21. – 2012. április 30. között megvalósuló program célja azoknak a 

fogyatékos személyeknek a felkutatása, illetve szükségleteiknek és igényeiknek a feltárása, 

akik élethelyzetük, körülményeik, egészségi állapotuk alapján valamilyen ellátásra, 

gondozásra, támogatásra/szolgáltatásra jogosultak, de kirekesztettségük okán eddig nem 

kerültek az állami ellátórendszerek látókörébe. Cél továbbá a lefedetlen szolgáltatási területek 

feltérképezése, s a szükséglet- és igényfelmérés alapján elsősorban a helyben rendelkezésre 

álló erőforrások, intézmények/szolgáltatók bevonásával megoldást/megoldásokat találni a 

felmerült egyéni problémára/problémákra.  

 

A kutatást a Revita Alapítvány végezte 2011. március 18. és szeptember 30. között a 

Baktalórántházai és a Debreceni kistérségben. A megkérdezettek nem az intézmények 

ügyfélköréből kerültek kiválasztásra, hanem az otthonukban, családjukkal vagy egyedül élő 

fogyatékos személyek közül. A végleges kutatási jelentés 2011 novemberében készült el.  

 

A program tervezett összköltségvetése 2.000.000 Ft, melynek fedezetét az FSZK saját forrása 

adja. A tárgyévben 1.686.760Ft került felhasználásra.  
 

 

„Autizmus Stratégiai Munkacsoport (ASM II.)” című program (kódszám: 41071) 

 

A 2010. december 10. - 2011. május 31. között megvalósult program célja az Autizmus 

Stratégiai Munkacsoport tevékenységének folytatása volt, mely az Autizmus 

Intézményfejlesztési Koncepció / Országos Autizmus Stratégia megvalósítását támogató 

Autizmus Szakmai Műhely irányítását, koordinálását végzi. 
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A program során megvalósítandó feladatok a következők voltak: 

 Az autizmus specifikus konszenzusos minőségirányítási rendszer eredményeként 

létrejött modellek minőségi követelményrendszerének kidolgozása, terjesztése, 

tesztelésének előkészítése. 

 A további szakterületek modelljeinek kidolgozása. 

 Az előző időszakban (5923 kódszámú program során) kidolgozott és előkészített 

konkrét szolgáltatások kidolgozása, terjesztésének előkészítése. 

 Az Autizmus Intézményfejlesztési Koncepció alapján átfogó intézményfejlesztési terv 

megvalósítása: a minőségi ellátások fenntartását a későbbiekben is biztosító támogató 

rendszer, egy regionális módszertani intézményhálózat alapjainak megteremtése. 

 

Tárgyévben megvalósult a mentorszülők képzése, és a szolgáltató szervezetek számára szóló 

követelményrendszerek megfogalmazása. Az autizmus-specifikus konszenzusos 

minőségirányítási rendszer építése jelen programszakaszban egy modell-leírással és két 

területre megfogalmazott követelményrendszerrel bővült. Jelentős lépés még az Országos 

Autizmus Stratégia felülvizsgálata, illetve a további rendszeres felülvizsgálatok terve, 

melyben a szakértők több szinten, konkrét célokkal és erőforrásokkal fogalmazták meg a 

feladatokat. 

 

A program tervezett összköltségvetése 15.000.000 Ft volt, melynek fedezetét a Nemzeti 

Erőforrás Minisztériummal kötött 53117-3/2010-025FOFŐ számú támogatási szerződés adta. 

A programra a Támogatótól befolyt összeg 15.000.000 Ft volt, melyből a tárgyévben 

15.000.000Ft kerültfelhasználásra. A program a Kuratórium 677/2011. (VI.7.) sz. 

határozatával lezárásra került.  

 

 

Autism Europe 2013 konferencia támogatása (kódszám: 41101) 

 

AKözalapítvány Kuratóriuma a 707/2011. (IX.29.) sz. FSZK kuratóriumi határozatával 

döntött arról, hogy az Autisták Országos Szövetsége és a Közalapítvány együttesen 

közreműködnek az Autism Europe 2013. szeptember 26. és 28. között megrendezésre kerülő 

X. Nemzetközi Kongresszusának megszervezésében. E mellett a Közalapítvány mint 

társszervező működik közre a tudományos program összeállításában részt vevő szakértők 

(Scientific Program Commettee) számára 2012. tavaszán megrendezendő találkozóban, 

melynek megvalósításához saját forrásából 3.000.000 Ft keretet biztosít. 

 

A program tervezett összköltségvetése 3.000.000 Ft, melynek fedezetét az FSZK saját forrása 

adja. A tárgyévben 0 Ft került felhasználásra.  

 

 

„Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek 

munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő  rendszerszintű képzési és 

szolgáltatásfejlesztési modellprogram” című program (kódszám: 61161) 

 

AKözalapítvány Kuratóriuma a 741/2012.(I.26.) sz. FSZK kuratóriumi határozatával döntött a 

TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt konstrukció keretében az FSZK és konzorciumi partnerei – 

ERFO Nonprofit Kft., FŐKEFE Nonprofit Kft., KÉZMŰ Nonprofit Kft. és TMSZK 

Nonprofit Kft. - által összeállított pályázat szakmai és pénzügyi tartalmának elfogadásáról. A 

projektterv szerint 2012. március 1. és 2014. február 28. között megvalósuló program célja a 
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megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedési 

esélyeinek javítása. A projekt előkészítő tevékenységei a pályázati felhívás megjelenésétől, 

2011. november 23-tól zajlanak. Elkezdődött a megvalósíthatósági tanulmány, a 

kommunikációs stratégia, a szükségletfelmérést feldolgozó háttértanulmány, valamint a 

pályázati dokumentáció összeállítása. 

A program tervezett összköltségvetése 5.117.550.471Ft,az igényelt támogatás összege 

4.893.801.824Ft, melyből az FSZK szakmai megvalósításra tervezett forrásigénye 

805.418.800 Ft. Tárgyévben 9.343.750 Ft kerültfelhasználásra. 

 
 

 

III.3.1.2.2 Pályázati programok 
 

„Foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló 

hallgatók költségtérítésének a támogatása” című pályázati program (kódszám: 3824) 

 

A 2008. december 8. és 2011. június 30. között megvalósuló pályázati program a fogyatékos 

emberek foglalkozási rehabilitációját támogató szakemberképzések országos képzési 

kapacitásának növelését célozta. A program célcsoportját azok a felsőoktatási intézmények 

alkották, melyek felsőfokú szakirányú továbbképzési szakot indítanak foglalkozási 

rehabilitáció témakörben. A támogatásként nyújtott összeg a hallgatók által fizetendő 

költségtérítés 80 %-át fedezte.  

 

A pályázati program négyszer került meghirdetésre. A támogatott képzések: foglalkozási 

rehabilitációs szaktanácsadás szakirányú továbbképzési szak (Eötvös Loránd 

Tudományegyetem), komplex rehabilitációs mentor (Pécsi Tudományegyetem) és 

foglalkoztatási és rehabilitációs jogi tanácsadó (Miskolci Egyetem) felsőfokú szakirányú 

továbbképzési szakok. 

 

Összesen 161 fő hallgató végzett, 24 fő pedig várhatóan a 2011/2012 tanév őszi félévét 

követően fogja befejezni a képzést. A 24 főre vonatkozóan csak az első két félév támogatása 

fért bele a megvalósítási időszakba, utolsó félévüket az érintett hallgatók önerőből fizetik. 

 

A záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás Nemzeti Erőforrás Minisztérium részére 

megküldésére került. A program összköltsége 76.826.000 Ft volt, melynek fedezetét Nemzeti 

Erőforrás Minisztériummal megkötött 21702/2008-025FOFŐ számú szerződés adta. A 

tárgyévben felhasználásra került 7.589.540 Ft. A teljes megvalósítási időszak alatt 

felhasználásra került 70.858.600 Ft, a maradványösszeg 5.967.400 Ft, melynek 

visszafizetésére a záró beszámoló és elszámolás elfogadását követően kerül sor. A program a 

695/2011.(VIII.31.) sz. kuratóriumi határozattal lezárásra került. 

 

„Látássérült személyek elemi rehabilitációja című felsőfokú szakirányú továbbképzési 

szakon tanuló hallgatók költségtérítésének a támogatása” című pályázati program 

(kódszám: 3823) 

 

A 2008. december és 2011. június között megvalósuló pályázati program célja az elemi 

rehabilitáció szolgáltatási hálójának fejlesztése volt megfelelő szakemberek rendelkezésre 

állásával, illetve az elemi rehabilitációs szolgáltató központok kapacitásnövelése. A 

meghirdetésre kerülő pályázati program célcsoportja azok a felsőoktatási intézmények voltak, 

melyek látássérült személyek elemi rehabilitációja tárgyú felsőfokú szakirányú továbbképzési 
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szakot indítanak. A támogatásként nyújtott összeg a hallgatók által fizetendő költségtérítés 80 

%-át fedezi.  

 

2009-ben egy pályázó, az Eötvös Loránd Tudományegyetem támogatására került sor 

23.520.000 Ft összegben. A támogatási feltételek a következőek voltak: a képzésben 

támogatott maximum hallgatólétszám 21 fő; régiónként 3 fő bevonása javasolt; előnyt 

élveznek azok a hallgatók, akik látássérült személyek elemi rehabilitációs központjainak 

alkalmazásában állnak; az FSZK által nyújtott támogatás 280 000 Ft/hallgató/félév. A képzés 

a 2009/2010 tanév őszi félévében elindult, 20 fő hallgatóval. Végeredményképpen az eredeti 

20 fős csoportból 15 fő végzett szeptember 5-ével bezárólag. Amennyiben a Kar engedélyezi, 

van esély arra, hogy a lemorzsolódó 5 főből 3 fő szintén eredményesen végezzen a 

közeljövőben. 

 

A záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

számára megküldésre került. A program összköltsége 26.000.000 Ft volt, melynek fedezetét 

Nemzeti Erőforrás Minisztériummal megkötött 21701/2008-025FOFŐ számú szerződés adta. 

A tárgyévben felhasználásra került 6.586.380 Ft. A teljes megvalósítási időszak alatt 

felhasználásra került 25.000.000 Ft, a maradványösszeg 1.000.000 Ft, melynek 

visszafizetésére a záró beszámoló és elszámolás elfogadását követően kerül sor. A program a 

701/2011.(IX.29.) sz. kuratóriumi határozattal lezárásra került. 

 

 

„Autista személyek részére alternatív munkaerő-piaci modellprogramok kidolgozása, 

alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások célcsoportjának bővítése” című program 

(kódszám: 4862) 

 

A 2008. december 1. és 2011. július 31. között megvalósuló program célja autista személyek 

részére kialakított munkaerő-piaci modellprogram kidolgozásán keresztül az autizmussal élők 

foglalkoztatási esélyeinek növelése, valamint az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó 

szervezetek célcsoport bővítése módszertani adaptáción keresztül.  

 

A Jelenkutató Alapítvány és az Autisták Országos Szövetsége által elvégzett kutatás 

zárójelentése 2010 februárjában készült el. A felmérés fő fókuszpontja az autizmussal élő 

személyek elhelyezkedését biztosító hazai és nemzetközi munkaerő-piaci szolgáltatók 

jellemzőinek, gyakorlatának megismerése volt.  

 

A módszertan kidolgozója a Salva Vita Alapítvány és az Autizmus Alapítvány konzorciuma 

volt, a gyakorlati tesztelésbe két szervezet kapcsolódott be; a szombathelyi Regionális 

Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a pécsi Fogd a Kezem Alapítvány. 

 

A szolgáltatás-módszertan előzetes anyaga alapján 2010 májusában megkezdődött a 

gyakorlati tesztelés. A módszertan gyakorlati átadása, a tapasztalatok megvitatása a 

Közalapítványunk koordinálásával havi rendszerességgel szervezett egyeztető fórumok 

keretében történt.  

 

A program eredményeként megszületett az Autizmus- specifikus Támogatott Foglalkoztatás 

módszertana. A szervezetek teljesítették a bevonási indikátorokat. Közalapítványunk 2011. 

május 31-én zárókonferencián mutatta be.  
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A program tervezett összköltségvetése 100.000.000 Ft, melynek fedezetét a Nemzeti 

Erőforrás Minisztériummal megkötött 21666-025FOFŐ számú, illetve az azt módosító 6180-

5/2009-025FOFŐ számú szerződés adta. A programra a Támogatótól befolyt összeg 

100.000.000 Ft volt, melyből a tárgyévben 63.766.051 Ft került felhasználásra. A maradvány 

3.483.937 Ft elszámolás alatt. A programot a kuratórium 702/2011.(IX.29) számú 

határozatával lezárta. 

 

 

„Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkavállalásának elősegítése” 

című program (kódszám: 4863) 

 

A 2008. december 1. és 2010. december 31. között megvalósult program célja a súlyosan-

halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkavállalásának elősegítése érdekében egy, a 

család egészére kiterjedő komplex (szociális, munkaerő-piaci) szolgáltatásokat magába 

foglaló kísérleti program kidolgozása és lebonyolítása.  

 

A program keretében megvalósult két, a célcsoport gazdasági aktivitására, a foglalkoztatási 

helyzetet befolyásoló tényezők vizsgálatára irányuló célzott kutatási projekt.   

„A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkavállalását elősegítő hazai jó 

gyakorlatok összegyűjtése, elemzése, a támogató intézményi-szolgáltatói környezet 

feltérképezése” kutatás lebonyolítását a Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és 

Tanácsadó Alapítvány, „A súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők munkaerő-

piaci helyzetének felmérésére” pedig a Marketing Centrum Országos Piackutató Kft. végezte. 

A kutatási zárótanulmányok 2009 végén, illetve 2010. év elejére készültek el.  

 

A 2009. novemberében kiírásra került „A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket 

nevelők munkaerő-piaci integrációját elősegítő kísérleti program” című pályázat keretében  a 

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, és a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi 

Központ vezetésével összeállt konzorciumi partnerségek nyertek támogatást a program 

megvalósítására.  

 

A kedvezményezettek projektjeiket 2010. november 30-án lezárták. Az eredmények, 

tapasztalatok bemutatására a program zárókonferenciáján, 2010. december 15-én került sor a 

meghívott döntéshozók, szülőszervezetek, szülősegítő szervezetek, nevelési tanácsadók, 

szakértők, s a két munkaügyi központ és konzorciumi partnereik részvételével.  

 

 

A modellprogram eredményei: 

 

 43 fő súlyosan-halmozottan fogyatékos családtagot nevelő szülővel, együttműködési 

megállapodás kötése a programban való részvételről; 

 munkavállalásuk elősegítése, illetve foglalkoztatási esélyeik javítása érdekében 

széleskörű szolgáltatások biztosítása; családsegítés, fogyatékos családtag napközbeni 

ellátásának biztosítása, mentálhigiénés, munkaerő-piaci kompetenciafejlesztő 

tréningek, vizsgára felkészítés; ügyintézésben, támogatásokhoz, ellátásokhoz való 

hozzájutásban történő segítségnyújtás, stb.); 

 25 fő képzésbe vonása (nehézgépkezelő, ECDL Start, adatrögzítő, szakács, házi 

gondozó, eladó, dajka, stb.); 

 14 fő elhelyezése a nyílt munkaerőpiacon változatos munkakörökben (konyhai 

kisegítő, operátor, eladó, szociális gondozó, tisztítás technológiai ellenőr, stb.); 
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 a megvalósításban résztvevő szervezetek együttműködési hálózatának kialakításával 

megteremtődtek az integrált szolgáltatásnyújtás feltételeinek alapjai. 

 

 

A program tervezett összköltségvetése 50.000.000 Ft volt, melynek fedezetét a Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium jogelődjével, a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal megkötött 

12626/2008-025FOFŐ számú szerződés, és annak 4161-0/2009-025FOFŐ számú módosítása 

adta. A programra a Támogatótól befolyt összeg 50.000.000 Ft volt, melyből a tárgyévben 

10.612.191 Ft került felhasználásra. A maradványösszeget, mely1.041.570 Ft volt, a 

Közalapítvány a NEFMI részére visszautalta. A programot a Közalapítvány Kuratóriuma 

649/2011. (II.24.) számú határozatával lezárta.  

 

 

„Autizmus spektrum zavarral élő személyek szakszerű védett foglalkoztatását és teljes 

körű ellátását biztosító majorságokban foglalkoztatott munkavállalók munkahelyének 

megőrzése” című program (kódszám: 4891) 

 

A 2007. december 19. és 2011. május 31. között megvalósult program célja autizmus 

spektrum zavarral élő személyek szakszerű védett foglalkoztatását és teljes körű ellátását 

biztosító majorságokban foglalkoztatott munkavállalók munkahelyének megőrzése volt. 

 

Pályáztatás - 1. kör: 

 

A háromfordulós (1. kör, A és B komponens) pályázati program  első körében 8 pályázat 

nyert támogatást: 

 Esőemberke Alapítvány a Vas megyei autistákért, Szombathely 

 AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány, Békéscsaba 

 HELP Rehabilitációs Foglalkoztató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság, Tata 

 Boróka Biomajor Nonprofit Kft., Karácsond 

 Mécses Szolgáltató Közösség Egyesülete Napsugár Gondozási Központ, Mezőberény 

 Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete, Szederfa Otthona, Iklad 

 Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület, Vésztő 

 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány, Miskolc 

 

Közalapítványunk a maradványösszegnek felhasználására újabb pályázati kört kívánt kiírni, 

ám végül két pályázat is született. Az újabb majorságok bevonására szánt maradványösszeg 

differenciálására azért került sor, mert a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorságát 2010. 

május elején természeti katasztrófa sújtotta. A Szimbiózis Alapítvány beadvánnyal fordult a 

Közalapítvány felé a helyzet megoldásában való segítségnyújtást kérve. A Közalapítvány 

egyeztetve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium jogelődjével körültekintően megvizsgálta a 

támogatási lehetőségeket. Ennek a folyamatnak az eredményeként került meghirdetésre az 

„A” komponenssel egy időben – a korábbi tervekben nem szereplő – „B” komponens is, 

melynek keretében azok a szervezetek is nyújthattak be támogatási igényt, amelyek már 

rendelkeztek érvényes támogatási szerződéssel a 4891-es kódszámú program terhére. 

 

A komponens 

A 2010. szeptember 1. és 2011. március 31. között megvalósult programkomponens célja 

autizmus spektrum zavarral élő személyek szakszerű védett foglalkoztatását és teljes körű 
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ellátását biztosító majorságokban foglalkoztatott munkavállalók munkahelyének megőrzése 

volt a 4891 kódszámú program keretében eddig forrást nem kapott szervezetek támogatásával. 

Ezen pályázók a már létrehozott és fenntartási kötelezettséggel nem terhelt munkahely 

megőrzésre 1.500.000 Ft (autizmus spektrumzavarral élők esetén 2 000 000 Ft) támogatásra 

pályázhattak. 

 

A Kuratórium 588/2010. (VIII.26.) számú döntésének értelmében a következő 4 pályázó 

részesült támogatásban: 

 Kalán Néni Kiskulcsa a Pihenőkerthez Erdei Iskola Alapítvány, Csorvás 

 Angyalliget Közhasznú Alapítvány az autisták lakóotthonáért, Debrecen 

 Napsugár ’67 Alapítvány, Gyöngyöspata 

 Miskolci Autista Alapítvány 

 

B komponens 

A 2010. augusztus 01. és 2010. december 31. között megvalósult programkomponens célja 

autizmus spektrum zavarral élő személyek szakszerű védett foglalkoztatását és teljes körű 

ellátását biztosító majorságokban foglalkoztatott munkavállalók munkahelyének megőrzése 

volt a 4891 kódszámú program 1. körében nyertes pályázók támogatásán keresztül. 

 

A „B” komponensre négy pályázat érkezett, azonban ezek közül egy elutasításra került, így a 

Kuratórium 580/2010. (VII.8.) számú döntése értelmében a következő három szervezet 

részesült támogatásban: 

 Autista Majorság Nonprofit Kft., Karácsond 

 Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete, Szederfa Otthona, Iklad 

 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány, Miskolc 

 

Közalapítványunk független szakértői mind a 12 szervezetnél monitori látogatást tettek. A 

projektek megvalósítása terv szerint zajlott. A szervezetek kötelezettségüknek megfelelően 

egy évig fenntartották a munkahelyeket. 

 

A program tervezett összköltségvetése 247.044.000 Ft volt, melynek fedezetét a Nemzeti 

Erőforrás Minisztériummal kötött 26076-1/2007-SZMM számú, és az azt módosító, 

4165/2009-025FOFŐ támogatási szerződés nyújtotta. A programra a Támogatótól befolyt 

összeg 247.044.000 Ft, melyből a tárgyévben 159.544.414 Ft került felhasználásra. A 

maradvány 955.777 Ft elszámolás alatt. A programot a kuratórium 684/2011. (VII.7.) számú 

határozatával lezárta.  

 

 

„A speciális szakiskolákban és integráló szakiskolákban folyó, a nevelési-oktatási 

folyamat egészére ható munkára való felkészítés modelljének továbbfejlesztésére a 

programba bevont évfolyamok körének kiszélesítése révén (KOMP II. program)” 

(kódszám: 41041) 

 

A 2010. február 26. - 2011. december 31. között megvalósuló program célja a tanuló meglévő 

kompetenciáira alapozó, a tanítási-tanulási folyamatokra és a szervezetre ható munkára 

felkészítő modell kidolgozása és 10. évfolyamon való kipróbálása továbbá az általános 

munkavállalói kompetenciák kialakítása, fejlesztése. 

 

A program a korábban lezárt „A speciális szakiskolákban folyó, a nevelési-oktatási folyamat 

egészére ható, munkára való felkészítés modelljének megalkotása” (KOMP I. 
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program)elnevezésű projekthez szorosan illeszkedik, tartalmát tekintve annak folytatásaként 

fogható fel. 

 

Pályázat meghirdetése után a Közalapítvány Kuratóriumának döntése értelmében öt iskola 

kapott lehetőséget a KOMP program kiterjesztésére: 

 Martin János Szakképző Iskola (Miskolc) 

 Pattantyús Ábrahám Géza Szakképző Iskola (Sajószentpéter) 

 Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola (Zalaegerszeg) 

 Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola (Esztergom) 

 RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (Nyíregyháza) 

 

A program intézményi megvalósítása 2010 szeptemberében kezdődött, a pedagógusok 

munkáját a KOMP I. programhoz hasonlóan mentorok segítették. Az öt intézmény közötti 

tapasztalatcserét a KOMP I. programhoz hasonlóan hálózati találkozók biztosították, illetve az 

intézmények nyílt napokon kaptak lehetőséget az intézmény-specifikus tevékenységek 

bemutatására. A résztvevők tapasztalataikat a 2011. december 5-én tartott programzáró 

konferencián vitathatták meg. 

 

A program tervezett összköltségvetése 28.759.000 Ft volt, melynek fedezetét a Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel megkötött MPA-KA-OKM-1/2010. számú – 1. sz. 

módosítás után is ezen a számon nyilvántartott - támogatási szerződés adta. A programra a 

Támogatótól befolyt összeg 28.759.000 Ft volt, melyből tárgyévben 23.944.773 Ft került 

felhasználásra.  

 

 

„A speciális szakiskolában végzett fiatalok elhelyezkedését segítő iskolai alternatív 

munkaerő-piaci szolgáltatás-modell fejlesztésének támogatására” című program 

(kódszám: 41042) 

 

A 2010. március 1. és 2012. május 31. között megvalósuló program célja az iskolai 

munkaerő-piaci szolgáltatás-modell kidolgozása illetve a szolgáltatás-modell kipróbálása egy 

intézményben. 

 

A megelőző évben kezdődött meg a program tervezése, előkészítése. Tekintettel a tervezett 

forrás nagyságára, reálisan egy intézmény bevonására volt lehetőség. Költséghatékonyság 

szempontjából, valamint a szakmai szempontok – felkészültség, tapasztalat, motiváció – 

figyelembe vétele mellett a megvalósításra a Támogatott Foglalkoztatás® szolgáltatás 

módszerét ismerő RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium nyíregyházi 

tagintézményét kérte fel a Közalapítvány.  

 

A program szakmai támogatását biztosító szervezet vagy szakemberekből álló csoport 

kiválasztására a Közalapítvány pályázatot hirdetett. A kiválasztott szakmai munkacsoport 

látja el az iskola monitori tevékenységét is. 

 

A programtól várt eredmények: 

 1 szolgáltatási modell (az iskolai munkaerő-piaci szolgáltatás modellezése); 

 20 fő projektbe bevont diák és/vagy fiatal; 

 5 fő elhelyezett munkavállaló; 

 az elhelyezettek legalább 80%-a nyílt piaci munkahelyre kerül elhelyezésre;  

 1 terjesztési terv. 
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A program a tervezett ütemezés szerint zajlik.  

 

A program tervezett összköltségvetése 10.000.000 Ft, melynek fedezetét a Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel megkötött MPA-KA-SZMM-3/2010. számú 

támogatási szerződés adta. A programra a Támogatótól befolyt összeg 10.000.000 Ft volt, 

melyből tárgyévben 4.907.011Ft került felhasználásra.  

 

 

„Látássérült személyek részére rehabilitációs központok működtetése” című program 

(kódszám: 41171) 

 

A 2011. március 1. és 2012. március 31. között megvalósuló program célja már működő, 

látássérült személyek részére kialakított rehabilitációs központok elemi rehabilitációs 

tevékenységének támogatása. Az elemi rehabilitáció komponensei az első felmérés, a 

funkcionális látásvizsgálat, a Braille írás-olvasás és informatika tanítása, tájékozódás és közlekedés, 

mindennapos tevékenységek tanítása, pszichológiai tanácsadás. A program megvalósítására 

tárgyév márciusában kaptunk megbízást a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól. 

 

A 2011. április 18-án meghirdetett programra a várakozásoknak megfelelően nyolc pályázat 

érkezett, melyek mindegyike megfelelt a formai követelményeknek és szakmai bírálatra 

került.  

 

A Kuratórium 671/2011. (V.26.) számú határozatával mind a nyolc pályázat támogatásban 

részesült. A szervezetek a következők:  

 Ki-Látás Közhasznú Alapítvány (Kaposvár) 

 Siketvakok Országos Egyesülete (Budapest, országos ellátás) 

 Szempont Alapítvány (Budapest) 

 Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete (Győr) 

 Kreatív Formák Alapítvány (Szeged) 

 Fehér Bot Alapítvány (Hajdúdorog) 

 Látássérültek Észak- magyarországi Regionális Elemi és Foglalkoztatási 

Rehabilitációs Központja Alapítvány (Miskolc) 

 Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (Székesfehérvár) 

 

A Közalapítvány a programot a Vakok Állami Intézetével együttműködésben valósítja meg. 

Az elemi rehabilitációs szolgáltatásról a szervezetek havonta jelentést tesznek, emellett a 

program ideje alatt helyszínenként két monitorozás is történik. A program ideje alatt teljesült 

szolgáltatásokról a kedvezményezettek 2012. február 15-ig nyújtanak be szakmai és pénzügyi 

beszámolót. 

 

A program tervezett összköltségvetése 132.000.000 Ft, melynek fedezetét a Nemzeti 

Erőforrás Minisztériummal megkötött 52218-9/2011 számú vállalkozási szerződés adja, 

melyből a vállalkozási díj bruttó 8.750.000 Ft. A programra a Támogatótól befolyt összeg 

összesen 133.063-000 Ft volt, (ebből 8.750.000 Ft vállalkozási díj, 124.313.000 Ft pályázói 

támogatás), melyből tárgyévben 47.515 440Ft került felhasználásra.  
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„Autizmussal élő személyeket ellátó ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátást nyújtó nem 

állami, nem egyházi fenntartók kiegészítő támogatása” című program (kódszám: 41191) 

 

A 2011. június 24. - 2012. március 31. között megvalósuló program célja az autizmussal élő 

személyek számára ápoló-gondozó célú lakóotthoni elhelyezést nyújtó – nem állami, nem 

egyházi fenntartású – intézmények folyamatos és biztonságos működésének támogatása, a 

lakóotthoni ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása; 

segítségnyújtás a működést veszélyeztető, nem várt ellátási problémák megoldásához, 

valamint a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése. 

 

A pályázat meghirdetése után a Közalapítvány Kuratóriumának döntése értelmében az 

alábbi10 szervezet 12 lakóotthona kapott támogatást: 

 

 Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület (Kozármisleny) 

 Mit tehetnék Érted? Autista Otthon Alapítvány (Győr) 

 Autista Sérültekért Zalában Alapítvány (Zalaegerszeg) 

 Esőemberke Alapítvány - a Vas megyei autistákért (Szombathely) 

 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-Létért Alapítvány (Miskolc) 

 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-Létért Alapítvány (Miskolc) 

 Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület (Vésztő) 

 Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület (Vésztő) 

 Kalán Néni Kiskulcsa a Pihenőkerthez Erdei Iskola Alapítvány (Csorvás) 

 Angyalliget Közhasznú Alapítvány az autisták lakóotthonáért (Debrecen) 

 Autisztikus Gyermekek Szüleinek Egyesülete (Csókakő) 

 Hajlék Értelmi Fogyatékosokat Segítő Alapítvány (Érd) 

 

A program összköltségvetése 13.000.000 Ft, melynek fedezetét a Nemzeti Erőforrás 

Minisztériummal megkötött 58414-6/2011-FOGY vállalkozási szerződés adta. A programra a 

Támogatótól befolyt összeg 12.350.000 Ft volt, melyből tárgyévben 0 Ft került felhasználásra.  

 

 

III.3.2 A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásában közreműködő 

intézményrendszer tervszerű fejlesztése, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

nevelését, oktatását szolgáló pedagógiai programok megoldások, eljárások kifejlesztése 

 

III.3.2.1 Szolgáltatásfejlesztési programok 

 

Fejlesztő iskolai hálózat megerősítése és fejlesztése c. program (kódszám: 3032) 

 

A 2011. január 20. és 2012. január 31. között megvalósuló program célja a fejlesztő iskolai 

képzéshez kapcsolódó azon ismeretek és képességek megszerzésének elősegítése, mely a 

pedagógiai munka szervezéséhez, tervezéséhez, gyakorlati megvalósításához szükséges. 

Jelen program közvetlen célcsoportja az érintett szakemberek, és szolgáltatók, közvetett 

célcsoportja pedig a fogyatékos gyermekek és fiatalok, és családjaik. A program keretében a 

Budapesti Korai Fejlesztő Központ által korábban már sikeresen lebonyolított képzés 

fejlesztésének, akkreditálásának és beindításának támogatása történt. A képzés, a jövőben 

fejlesztő iskolai osztályokat indítani kívánó intézmények pedagógus, gyógypedagógus 

szakemberei számára került kidolgozásra, és a fejlesztő iskolai munkában részt vevő 

gyakorlati szakemberek tartották. 
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A program összköltsége 1.200.000 Ft, melynek fedezetét a Közalapítvány saját forrása adja. 

A tárgyévben 0 Ft került felhasználásra. 

 

 

Lépjünk Szülősegítő Honlap (kódszám: 3122) 

 

2011-ben megújult tartalommal működött a Lépjünk Szülősegítő Honlap. A honlap célja 

kettős: tájékoztatás és a kapcsolatépítés lehetőségének a megteremtése. Regisztrációs 

lehetőséget biztosítunk szülők és szervezetek részére egyaránt, és a közösségi portálokra 

jellemző módon a regisztrált tagok megismerkedhetnek egymással. Ezáltal könnyebbé válik 

az információk, és problémák megosztása, illetve a kapcsolatépítés. Az FSZK Lépjünk 

csapata folyamatos frissítésekkel kívánja biztosítani a felületet arra, hogy a fogyatékos 

gyermeket nevelő szülők segítséget kapjanak a hétköznapjaikhoz, a szervezetek pedig 

„találkozhassanak” a szülőkkel, bemutathassák munkájukat, tevékenységeiket, értesíthessék a 

szülőket az aktuális eseményeikről, programjaikról. Külön kiemelendő a fórum felület, ahol 

különböző fontos témákat érintve a szülők, és érintett szakemberek megoszthatják egymással 

tapasztalataikat. A honlap az alábbi linken érhető el: www.lepjunk.hu 

 

A program összköltsége 1.000.000 Ft, melynek fedezetét a Nemzeti Erőforrás 

Minisztériummal kötött 53941-3/2011 számú szerződés adja. A tárgyévben felhasználásra 

került 1.000.000Ft. 

 

 

III.3.2.2 Pályázati programok 

 

Fogyatékos gyermekek, tanulók részére tanórán kívüli, szabadidős vagy 

rehabilitációs/terápiás jellegű úszásának, lovagoltatásának megszervezése c. program 

(kódszám: 3052) 

 

A 2010. december 29. és 2011. június 30. között megvalósuló szakmai program célja, hogy az 

eddigi gyógyúszás, gyógylovaglás programoktól eltérően, melyek valamennyi esetben 

pályázatok voltak, a 2011. évben ajánlatkérés előzte meg a szerződéskötést a már jó 

gyakorlattal rendelkező szervezetekkel, illetve lehetséges új partnerekkel.  

 

Kiemelten fontos szempont volt, hogy a feladatot kizárólag megfelelő szakmai végzettséggel 

rendelkező szakember lássa el, ezért minimumkövetelményeket kerültek meghatározásra a két 

szakterületen.A fogyatékossági típusokat tekintve legnagyobb számban értelmileg 

akadályozott emberek és autista emberek vettek részt a foglalkozásokon. A vízben, illetve 

lóval történő foglalkozás mindenképpen jó hatással van a gyermekek, tanulók 

személyiségfejlődésére, rehabilitációjára. Az alapvető cél a sérült, vagy kifejletlen pszichikus 

eredetű funkciók, valamint a mozgáskoordináció fejlesztése, a szocializálódás elősegítése. A 

foglalkozásokat átlagosan heti 1-2 alkalommal valósították meg.  

A tapasztalatok azt mutatják, hogy fejlődött a gyermekek mentális állapota, és társas 

kapcsolatok kialakítását is segítik a foglalkozások.A rendelkezésre álló forrásból mintegy 500 

fogyatékos gyermek és tanuló részesült szabadidős, rehabilitációs, illetve terápiás jellegű 

ellátásban. A visszajelzések, és a beszámolók alapján elmondható, hogy nemcsak a 

gyermekek, hanem szüleik is rendkívül hasznosnak és izgalmasnak tartották ezeket a 

foglalkozásokat. 

 

http://www.lepjunk.hu/
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A program összköltsége 10.397.721Ft volt, melynek fedezetét a Nemzeti Erőforrás 

Minisztériummal kötött Sport 489/0/2010 iktatási számú Támogatási Szerződésben 

meghatározott 8.000.000 Ft, a Közalapítvány 2.000.000Ft saját forrása, valamint 68.271Ft 

pályázati maradványösszeg, illetve 329.450Ft személyi jövedelemadó 1%-os támogatás adta. 

A tárgyévben felhasználásra került 10.322.721Ft.A programon keletkezett maradványösszeg 

75.000 Ft, mely összeg a 693/2011.(VIII.31.) sz. kuratóriumi határozatnak megfelelően a 

központi tartalékba került áthelyezésre. A program a 693/2011.(VIII.31.) sz. kuratóriumi 

határozattal lezárása került.  

 

Integrált akadálymentes nyári táboroztatás támogatása fogyatékos személyek számára 

c. program (kódszám: 3051) 

 

A 2010. december 9. és 2011. december 15. között megvalósuló pályázati program keretében 

a Közalapítvány saját forrás bevonásával kívánta támogatni a fogyatékos személyek 

rehabilitációját, illetve társadalmi integrációját. A pályázati program célja a fogyatékos 

gyermekeket és felnőtteket ellátó civil szervezetek támogatása, az akadálymentes turizmus 

megteremtésének elősegítése különböző belföldi szabadidős programok szervezése által, 

integrált és akadálymentes környezetben. A pályázók minimum 5 fogyatékos személy 

táboroztatására nyújthattak be pályázatot. A tábor kiválasztásánál alapvető szempont volt, 

hogy a helyszín akadálymentes legyen a használói kör számára, a programokat pedig integrált 

keretek között szervezzék. A program sikerét, és hasznosságát mutatja, hogy a keretösszegből 

összesen több mint 300 fogyatékos személy nyári táborozását tudta támogatni a 

Közalapítvány. A jelenlegi megfeszített, és nehéz gazdasági környezetben az ilyen jellegű 

támogatások a civil szervezetek számára nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk 

ellátott gyermekek, és felnőttek komplex rehabilitációját elősegítsük. 

 

A program összköltsége 5.904.770 Ft volt, melynek fedezetét 5.800.000 Ft értékben a 

Közalapítvány saját forrása, 104.770 Ft értékben pedig a 2008-2009. évi személyi 

jövedelemadó 1%-os támogatásokból befolyt összegekből képződő maradványösszegadta. A 

tárgyévben felhasználásra került 5.794.120 Ft. A programon keletkezett maradványösszeg 

110.650 Ft, mely összeg a 720/2011.(XII.15.) sz. kuratóriumi határozatnak megfelelően a 

központi tartalékba került áthelyezésre. A program a 720/2011.(XII.15.) kuratóriumi 

határozattal lezárásra került. 

 

 

„Szülősegítő szolgáltatások támogatása” című pályázati program (kódszám: 3021) 

 

A 2010. május és 2011. március között megvalósuló program célja a már sok éves múltra 

visszatekintő sikeres Szülősegítő szolgáltatások támogatása című pályázati program 

folytatása. A pályázati koncepciót illetően két lényegi változás történt a korábbi évek 

gyakorlatához képest. Az egyik, hogy négy kategóriába lehetett pályázni: szülőtanfolyam, 

mentálhigiénés foglalkozás, szabadidős program, érzékenyítő program. A másik fő változás 

volt az érzékenyítő program beemelése a kategóriák közé, mely teljesen új eleme volt a 

kiírásnak.  

 

Beadási határidőre összesen 112 pályázat érkezett, 32.607.243 Ft támogatási igénnyel. A 

Közalapítvány Kuratóriuma 33 pályázat támogatása mellett döntött (határozatszámok: 

584/2010.(VIII.26.); 608/2010.(X.21.)). 2010. szeptemberben és októberben megtörtént a 

nyertes pályázókkal a szerződéskötés, majd azt követően a támogatási összegek átutalása. A 

projektek megvalósítási időszaka 2010. október 1-től 2011. március 31-ig tartott. A projektek 
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szolgáltatástípusonkénti megoszlása a következőképpen alakult: 8 db szülőtanfolyam, 12 db 

mentálhigiénés foglalkozás, 10 db szabadidős program és 3 db érzékenyítő program 

támogatására került sor. A támogatott foglalkozásokon mintegy 524 SNI gyermeket nevelő 

szülő vett részt.  

 

A program összköltsége 9.701.203 Ft volt, melynek fedezetét a Nemzeti Erőforrás 

Minisztériummal megkötött 3530-4/2010-025FOFŐ számú szerződés 4.000.000 Ft összeggel, 

a szintén a NEFMI-vel kötött 8288-1/2010 számú szerződés 5.000.000 Ft összeggel, valamint 

más programokból megmaradt 255.823 Ft maradványösszeg, és a 2008-as év utáni SZJA 1 %-

os felajánlásokból rendelkezésre álló 445.380 Ft-tal adta. A támogatási összegek átutalása 

2010-ben megtörtént. Tárgyévben felhasználás már nem volt. A pályázói visszautalásokból 

keletkezett 53.573 Ft, melyből 15.509 Ft visszautalásra került a Minisztériumnak. A program 

a 670/2011.(V.26.) sz. kuratóriumi határozattal lezárásra került. 

 

 

„Szülősegítő szolgáltatások támogatása” című pályázati program (kódszám: 3121) 

 

A 2011. október és 2011. december között megvalósuló program célja a szülősegítő 

szolgáltatások támogatása. 2011-ben a következő négy kategóriára lehetett pályázni: 

szülőtanfolyam, mentálhigiénés foglalkozás, kiadványkészítés, érzékenyítő program.  

 

Beadási határidőre összesen 71 pályázat érkezett, 24.107.596 Ft támogatási igénnyel. A 

Közalapítvány Kuratóriuma 13 pályázat támogatása mellett döntött 699/2011.(IX.29.) számú 

határozatával. 2011. októberben megtörtént a nyertes pályázókkal a szerződéskötés, majd azt 

követően a támogatási összegek átutalása. A projektek megvalósítási időszaka 2011. 

december 31-ig tartott. A támogatott projektek szolgáltatástípusonkénti megoszlása a 

következőképpen alakult: 4 szülőtanfolyam, 5 mentálhigiénés foglalkozás, 4kiadványkészítés 

támogatására került sor. A támogatott foglalkozásokon mintegy 90fő sajátos nevelési igényű 

gyermeket nevelő szülő vett részt. A támogatottakra vonatkozó elszámolási határidő 2012. 

január 20. 

 

A Közalapítvány Kuratóriuma az adózók által felajánlott, a 2010. év után járó SZJA 1 % 

felhasználásáról (164 102 Ft) 721/2011.(XII.15.) számú határozatával döntött, melynek 

értelmében ezt az összeget a korábban forráshiány miatt nem támogatott szervezet 

(Siketvakok Országos Egyesülete) kapja, a 3121 kódszámú program keretében tervezett 

szülősegítő kiadvány összeállítására. Az érintett szervezetettel a szerződéskötésre 2012 

januárjában kerül sor. 

 

A program összköltsége 4.000.000 Ft volt, melynek fedezetét a Nemzeti Erőforrás 

Minisztériummal kötött 53941-3/2011 számú szerződés adta, melyből a tárgyévben 0 Ft került 

felhasználásra. A 164.102 Ft, SZJA 1 % (2010. év után járó) felhasználására 2012-ben kerül 

sor. 

 

 

„Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása a közoktatási intézményekben” 

című pályázati program (kódszám: 3033) 

 

A 2010. október és 2011. június között megvalósuló program célja a minőségi, autizmus-

specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése a közoktatási intézményekben, 

illeszkedve ezzel a 1038/2010 sz. Kormányhatározatban foglaltakhoz.  
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A pályázat meghirdetésére 2011 januárjában került sor. A pályázás feltétele volt a minimum 

2, maximum 4 közoktatási intézmény között kötött konzorciumi együttműködési 

megállapodás. A konzorcium vezetője (Főpályázó) volt jogosult a pályázatot aláírni. A 

konzorcium tagjai lehettek azok a közoktatási intézmények, melyek részt vesznek autista 

gyermekek nevelésében, oktatásában, továbbá alapító okiratukban szerepelnie kell az autista 

gyermekek, tanulók ellátására vonatkozó feladatnak. A megpályázható tevékenységek a 

következőek voltak: mentorálás, eszközbeszerzés, képzésen való részvétel.  

 

Beadási határidőre 42 db pályázat érkezett, összesen 71.776.860 Ft támogatási igénnyel. A 

rendelkezésre álló keretösszeg 12 pályázat támogatását tette lehetővé, összesen 20.000.000 Ft 

összegben. A támogatásról a Kuratórium 658/2011.(III.24.) számú határozatával döntött. A 

támogatott projektek megvalósítási időszaka 2011. március 30-tól  2011. június 30-ig tartott.  

 

A program összköltsége 20.000.000 Ft volt, melynek fedezetét a Nemzeti Erőforrás 

Minisztériummal megkötött OK-10307/2010. számú együttműködési megállapodás adta. A 

megállapodás értelmében az FSZK 1.000.000 Ft lebonyolítási költséget tervezhetett. 

Tárgyévben felhasználásra került 20.000.000 Ft továbbadott támogatás, illetve az 1.000.000 

Ft lebonyolítási költségről benyújtottuk a számlát a Minisztériumnak. A támogatott 

szervezetek visszautalásai által összesen 65.190 Ft maradvány keletkezett, mely összeget az 

FSZK visszautalta a NEFMI-nek. A program a 700/2011.(IX.29.) sz. kuratóriumi határozattal 

lezárásra került. 

 

 

III.3.3 Fejlesztések az általános hátránykezelés kereteinek kialakításáért 

 

Fejlesztések az általános hátránykezelés kereteinek kialakításáért 

 

„Dobbantó – az egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő évfolyamok 

tartalmi fejlesztése és az intézményi megvalósítás támogatása” című program (kódszám: 

3736) 

 

A Dobbantó program 2007 decembere – 2011 decembere között megvalósuló kutatás-

fejlesztési program. Elindítását a közoktatási törvény módosítása (126.§) tette indokolttá. A 

változás értelmében a megyei és megyei jogú városi fenntartók által kijelölt szakiskolák 

előkészítő évfolyamot indítanak az oktatásból a tankötelezettség előtt lemorzsolódott, a 

tanulásban nem organikus okokra visszavezethető zavarok miatt akadályozott 15-25 éves 

fiataloknak. A kijelölt intézményeknek egyéni ütemtervre épülő fejlesztést kell végezniük. Ez 

olyan feladat, mely idáig nem volt jelen a szakmai gyakorlatukban. A Dobbantó program a 

szakiskolák számára nyújt komplex támogatást, megcélozva a pedagógusokat, a fenntartókat 

és az intézményvezetőket egyaránt. 

 

A program a 15 iskola részvételével a tanulók személyre szabott, egyéni fejlesztésének 

intézményi kereteit teremti meg, lehetőséget teremtve a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének rendellenességével küzdő diákoknak tanulmányaik befejezésére és a 

munkaerő-piaci kompetenciák megszerzésére. Mindezt új oktatási tartalmak fejlesztésével, a 

megvalósításban részt vevő pedagógusok, intézményvezetők képzésével és támogatásával 

valósítja meg. Épít a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok, sikeres programok tapasztalataira, és 

akciókutatásként az oktatás- és a fejlesztéspolitika számára is visszajelzést ad. 
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A hazai költségvetési forrásból megvalósult csaknem négyéves program két sikeres tanévének 

eredménye, hogy összesen 394 fiatal kapott lehetőséget arra, hogy a valószínűsíthető 

társadalmi és gazdasági lecsúszás jövőképe helyett sikeres, előremutató életet éljen. Ezzel 

párhuzamosan, a program során alkalmazott, sikeresnek bizonyult oktatástechnikai 

módszertan önálló életre kelt, s a pedagógusok egyre több osztályban alkalmazzák. 

 

A 2011-es évben 5 tematikus kiadvány (közülük egy CD mellékletet is tartalmaz) társult a 

program során kidolgozott 5116 oldalnyi modulrendszerű tananyag és számos módszertani 

támogatást nyújtó kiadvány mellé, elkészült a Diáktámogató füzetek záró kötete és megjelent 

a pedagógusok írásait, szakmai tapasztalatait összegyűjtő kötet is. 

 

A 2010/11-es tanév második félévében a horizontális tanulást támogató pedagógus 

találkozókat Kiskunfélegyházán, Miskolcon és Pécsett rendeztük meg. Júniusban a tanév 

zárásaként 2 napos pedagógus műhelymunkán, októberben 3 napos „Mesterkurzus” képzésen 

vettek részt a programban dolgozó pedagógusok, valamint 60 órás képzést bonyolítottunk le 

az újonnan bekapcsolódó pedagógusoknak. 

 

Számos hazai és nemzetközi rendezvényen képviseltük a Dobbantó program eredményeit a 

minél szélesebb körű megismerés érdekében. A program elért eredményei iránt nemzetközi 

érdeklődés is tapasztalható. 

 

A 2011. augusztus 24-e és 2011. október 15-e között a 19 fő pedagógus részvételével és 6 fő 

tréner – oktató közreműködésével a három hónapon átívelő, 60 órás tanári felkészítő 

tréningzajlott „Felkészülés a Dobbantó pedagógiára” címmel, a meglévő dobbantós 

iskolákban a 2011/12-es tanévben a programba frissen bekapcsolódó pedagógusok számára. 

 

2011. október 6-8. között a Dobbantóban folyamatosan dolgozó pedagógusok számára három 

témában ún. „mesterkurzusok” megszervezésére került sor, ahol eddigi tapasztalataikat, 

tudásukat mélyíthették el. Az „Élethosszig tartó tanulás és életpálya-építés” kurzuson 8 fő, a 

„Segítő pár, segítő kapcsolat, segítő beszélgetés kurzuson 13 fő, míg a tanulásszervezési 

folyamat fejlesztésére fókuszáló „Tanár úr kérem!” című kurzuson 12 fő kapott a 

felnőttképzésen való részvételt igazoló tanúsítványt. 

 

Elkészültek a program külső (Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft) és belső (TÁRKI-

TUDOK) értékeléseinek záró eredményei, valamint az első évben végzett diákok 

pályakövetés vizsgálata (Magyar Gallup Intézet), amely azt igazolta, hogy a Dobbantó egy 

tanéve után a programból kikerülő – korábban az iskolai életben kudarcos, gyakran 

iskolakerülő – diákok most jól megállják a helyüket, eredményesen tudnak beilleszkedni / 

visszailleszkedni az iskolába vagy a munkába. 

 

Kidolgozásra és akkreditálásra kerültek „A lemorzsolódás megelőzése a középfokú 

iskolákban – a Dobbantó program alkalmazásával I.”és a „A lemorzsolódás megelőzése a 

középfokú iskolákban – a Dobbantó program alkalmazásával II.”. című pedagógus 

továbbképzések. 

 

Októberben megrendezésre került a program záró konferenciája, melyre elkészült egy záró 

összegző tanulmánykötet: „Dobbantó”-val az iskolai és társadalmi integráció felé címmel, 

valamint az a 85 perces dokumentumfilm, mely 3 évig kísérte folyamatában az iskolákban 

program megvalósulását. Novemberben készült el a „Költség-haszon elemzés egy lehetséges 

új Dobbantó-projekt megtérülésének értékeléséhez” című tanulmány és a teljes programot 
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vizsgáló könyvvizsgálói jelentés. A program eredményeit bemutató honlap: 

www.fszk.hu/dobbanto 

 

A programban résztvevő 15 iskola záró beszámolásait helyszíni záró ellenőrzéssel támogattuk 

a minél eredményesebb zárások érdekében. 

 

A program összköltsége 962.993.596 Ft volt (850.000.000 Ft támogatás + 112.618.596 Ft 

kamatbevétel), amelynek fedezetét a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel 

megkötött FKA-KT-47/2007 számú szerződés adta. A programban a pályázat útján 

továbbadott összeg 270.000.000 Ft volt, amelyből ténylegesen 267.390.837 Ft került 

felhasználásra, a fel nem használt összeg 2.609.163 Ft. Szakmai megvalósításra a 

rendelkezésre álló 692.993.596 Ft-ból 686.927.538 Ft került felhasználásra, a fel nem használt 

összeg 6.066.058 Ft. 

 

 

III.4 Egyéb szakmai fejlesztések 

 

III.4.1 Iskola fenntartói tevékenység 

 

A szervezet életében speciális feladatként jelent meg 2008. szeptember 1-jétől az NGYIK 

Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma fenntartói feladatainak ellátása. Az 

intézmény ekkor egy székhelyintézményből (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 34-38.) és két 

tagintézményből állt (2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. és 8418 

Bakonyszentkirály-Sövénykút, Pf. 2). 

 

Az iskola neve 2009-ben RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 

(www.ridens.hu) lett. A 2009. évben a Bakonyszentkirály – Sövénykúton található 

tagintézmény bezárásra került, a drasztikus tanulólétszám-csökkenés miatt, így az iskola egy 

székhelyintézménnyel és egy tagintézménnyel folytatta a működést. 

 

A 2010/2011. tanévben az iskola tanulói létszáma a 2010. október 1-jei állapot szerint 350 fő, 

a dolgozói létszáma pedig összesen 151 fő volt. A 2011/2012-es tanévben is sikerült tartani a 

maximális tanulói létszámot, azaz 2011. október 1-jén is 350 fő volt a statisztikai létszám.(Az 

alapító okirat szerinti engedélyezett tanulói létszám összesen 350 fő, az engedélyezett 

kollégiumi létszám pedig 290 fő.) 

 

Az iskola szakiskolai kilencedik és tízedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó 

nevelés-oktatás, továbbá a kilencedik évfolyamán pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tízedik 

évfolyamán szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik. 

 

A balassagyarmat-nyírjesi tagintézmény révén az FSZK együttműködési megállapodást kötött 

a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulással abból a célból, hogy a Nógrád Megyei 

Szakképzés-szervezési Társulás, mint Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) 

működési területén a szakképzés megfelelő megszervezését közösen végezzék. 

2010. szeptember 1-jétől új igazgatója van az iskolának Siketné Zsiga Judit, a 

balassagyarmat-nyírjesi tagintézmény-vezető személyében. 

 

http://www.fszk.hu/dobbanto
http://www.ridens.hu/
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2011. augusztus 1-jétől az iskola székhelye átkerült Balassagyarmat-Nyírjesre, ezzel együtt 

szükség volt az álláshelyek átszervezésére is, amihez nem kellett egyetlenegy munkavállalót 

sem elbocsátani. 

 

2011-ben az iskola szakmai és gazdasági szempontból is stabilizálódott. Az elmúlt időszakban 

minden alapdokumentum felülvizsgálata és teljes átdolgozása megtörtént. Mára egységes 

szakmai programmal és módszertani kultúrával dolgozik a két tagintézmény, egységes és 

naprakész honlapot üzemeltetnek. A társadalmi környezetük elismeréseként a Nógrád megyei 

Príma Primisszima közönségdíját is megkapták. 

 

 

 

III.4.2 Felnőttképzési tevékenység 

 

Felnőttképzési programok 

 

„(Online) Jegyzetelő tréning”című képzési program (kódszám: 11657) 

 

A 2011. április 18-án és 2011. december 7-én megvalósuló program célja a könnyen 

hozzáférhető, online tananyag elősegítse a jegyzetelés alapjainak elsajátítását, a sajátos igényű 

(elsősorban hallássérült) hallgatók speciális szükségleteire való nyitottság kialakulását, 

továbbá jegyzetelő szolgáltatás nyújtására való alkalmasságot hívjon életre.  

 

A képzésközvetlen célcsoportja a felsőoktatásban tanuló hallgatók, más érdeklődők. Közvetett 

célcsoport elsősorban súlyosan hallássérült, másodsorban más sajátos igényű hallgatók. A 

jegyzetelő tréning megszervezésére 2011-ben három alkalommal került sor. A képzés 

résztvevői a Közalapítvány Vizsgaközpontjában tették le a vizsgát, amellyel célunk volt a 

képzés presztízsének emelése, valamint a képzés minőségének biztosítása.  

 

A 9 fő résztvevőből 9 fő végezte el sikeresen a képzést és kapott tanúsítványt. 

 

A program összköltsége 18.000 Ft, melynek fedezetét önköltséges alapon a résztvevők állták. 

Tárgyévben felhasználásra került18.000 Ft. 

 

 

„Autista gyermeket nevelő szülőket segítő mentorszülő”című képzési program 

(kódszám: 41071) 

 

A 2011. április 29-e és 2011. május 6-a között megvalósuló képzés az „Autizmus Stratégiai 

Munkacsoport működtetése” című programon belül jött létre. A mentorszülők elsősorban 

azoknak a szülőknek nyújtanak segítséget, akiknek frissen diagnosztizálták a gyermeküket 

autizmus spektrumzavarral, és ezzel kapcsolatosan rengeteg kérdésük van, vagy tele vannak 

bizonytalansággal, félelmekkel. Amit egy mentorszülő nyújtani tud, az a tapasztalat, amivel 

rendelkezik, ami által mindenki másnál hitelesebb segítséget tud nyújtani, hiszen megélt már 

hasonló élethelyzetet, mint az őt megkereső sorstárs szülő. A tapasztalati tudást a tréning 

kiegészítette még olyan speciális elemekkel, mint az empátia készségszintű használatának 

gyakorlása, vagy az asszertív kommunikáció, a kérdéstechnika, a tanácsadás alapjai, melyek 

még inkább segítik a mentorálás folyamatát. Ez a tevékenység kiterjed az illetékes 

szakemberhez, civil szervezetekhez való irányításra, a fogyatékos gyermek integrálásának 
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elősegítésére és az állapot elfogadására a diagnosztizálás utáni időszakban saját példájuk és jó 

gyakorlatuk felhasználásával.  

 

A résztvevők a továbbképzésen megismerték, elmélyítették ismereteiket az autizmus 

spektrumzavarral kapcsolatos alapok, tanácsadási alapismeretek, a segítő kapcsolatok 

pszichológiája, esetmegbeszélés, önismeret terén. Ennek köszönhetően a program zárása után 

önállóan tudnak a hozzá forduló autista gyermeket nevelő szülőknek segíteni, és ehhez 

kapcsolódva használni a tanácsadói alapkompetenciákat, mint az aktív figyelem, igazított 

kommunikáció, tolerancia és visszajelzések adása.  

 

A tréningen 15 autista gyermeket nevelő szülő vett részt. A képzést követően a mentorszülők 

elérhetőségei nyilvánosak az Autisták Országos Szövetségének honlapján, így aki igényelné a 

mentorszülő segítségét, kapcsolatba léphet velük. 

 

A program összköltsége 560.000 Ft, mely a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötött 

53117-3/2010-025FOFŐ számú szerződés terhére valósult meg. Tárgyévben felhasználásra 

került560.000 Ft. 

 

 

„A könnyen érthető kommunikációt használó segítők intenzív képzési programja 

(KÉK)”című képzési program (kódszám: 71101) 

 

A 2011. május 13-a és 2011. június 10-e között megvalósuló képzés célja a könnyen érthető 

kommunikáció (KÉK) elsajátítása volt. 2011 májusában vállalkozó szellemű munkatársaink 

ismerkedtek meg azzal a technikával, amellyel a képzésen szerződéseinket, nyilatkozatainkat 

és minden más hivatalos iratunkat egy mindenki számára érthetőbb nyelvezetté alakítottuk. A 

képzés során a résztvevők elsajátították a könnyen érthető kommunikáció technikáit. Ennek 

során felkészülhetnek az értelmi fogyatékos emberek segítéséhez szükséges írásbeli, szóbeli 

és képi eszközök mindennapos használatára és alkalmazására.  Egyszerű, konkrét szavak, és 

mondatszerkezetek, tartalomhoz illeszkedő képek használata, a fontos mondanivaló kiemelése 

– és ez csak néhány jellegzetes technikai fogás, mellyel az enyhén értelmi sérült emberek 

számára akadálymentes szövegeket, magyarázatokat készíthetünk. A belső képzésen 

alkalmunk nyílt egy egyszerű napirend készítésére is a grafikus jelképrendszereket alkalmazó 

„Boardmaker” számítógépes szoftver segítségével. A képzést az FSZK munkatársai közül 11-

en sikeresen elvégezték. 

 

A program összköltsége 400.000 Ft, melynek megvalósulását az53941-3/2011. számú 

szerződés biztosította. Tárgyévben felhasználásra került400.000 Ft. 

 

„Fogyatékos emberek ellátásában dolgozó szakemberek kommunikációs tréningje” 

című képzési program (kódszám: 71010) 

 

A 2011. június 3-a és 2011. június 10-e között megvalósuló képzés (szociális akkreditációs 

lajstromszám: S-05-149/2010) célja a nappali intézmények és a fogyatékos személyek 

bentlakást nyújtó intézményeinek munkatársai körében a hatékony kommunikációs 

kompetenciák kifejlesztése, a stressz-kezelés és konfliktusmenedzsment ismereteinek 

bővítése. Mindezek birtokában megelőzhető a szakmában egyre gyakoribbá váló kiégés. Így 

sikeresebb lehet a kapcsolatfelvétel és eredményesebb az együttműködés a fogyatékos 

emberrel is, de jótékony hatással van a működési környezetre, valamint a szakmán belüli 

kapcsolatokra is. 
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A képzés intézményvezetői megkeresés alapján, pécsi helyszínen került megszervezésre. A 

résztvevők az elméleti ismeretek elsajátítása mellett kiscsoportos és páros szituációs 

gyakorlatokon keresztül tapasztaltak meg tipikus kommunikációs és konfliktus helyzeteket. A 

különféle részlegeken feladatot teljesítő munkatársi körből a képzési program során összesen 

13 fő szerzett tanúsítványt.  

 

A program összköltsége 425.451 Ft, melynek fedezetét melynek fedezetét önköltséges alapon 

a résztvevők állták. Tárgyévben felhasználásra került425.451 Ft. 

 

 

„Fogyatékosságügyi ismeretek”című képzési program(kódszám: vs71011) 

 

A 2011. szeptember 9-én megvalósuló képzés célja hogy a résztvevő ismereteket szerezzen a 

fogyatékos emberekről, és a velük való találkozás esetén a kapcsolatfelvétel konfliktusmentes 

legyen. A képzés kitér valamennyi fogyatékosságtípus azonosítására, főbb ismérveire és az 

egyes típusokhoz tartozó személyes jellegzetességre; különös tekintettel a megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztathatóságának tükrében. A képzés ennek megfelelően 

alkalmas az érzékenyítésen túl a munkavállalók felkészítésére, hiszen a szervezethez kerülő 

megváltozott munkaképességű személyek esetében számos jó gyakorlatot és tapasztalati tőkét 

kínál gyakorló szakembereink jóvoltából. 

 

A tréninget a Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2011-ben a 

képzést első ízben az E.ON Hungária Zrt. folyamatszervező szakembereinek részére 

szerveztük meg, a cég ajánlatkérését és a sikeres megállapodást követően. 

 

A tréning elvégzése során fejlődik és kifinomultabbá válik a résztvevők kommunikációs- 

kapcsolatteremtő készsége, valamint erősödik a versenyszférában dolgozók 

szolgáltatásközpontú viselkedése, helyzetkezelő képessége, különös tekintettel a megváltozott 

munkaképességű személyek toborzási, kiválasztási és a munkahelyre történő beillesztési 

folyamatok egyes szakaszaiban.A program során 8fő szerzett tanúsítványt. 

 

A program összköltsége 87.500 Ft, a program önköltséges volt, a képzést az E.ON saját 

forrásból finanszírozta. Tárgyévben felhasználásra került 87.500 Ft. 

 

„A rehabilitációt, fejlesztést és tanácsadást megalapozó vizsgálatok és a beavatkozás 

gyakorlata a pedagógiai munkában”című képzési program(kódszám:71141) 

 

A 2011. november 2. és 2012. január 28. között megvalósuló továbbképzés célja a pedagógiai 

szak- és szakmai szolgáltatásban folyó pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálat és beavatkozás 

(rehabilitáció, fejlesztés, tanácsadás) minőségének javítása. A pedagógiai szak- és szakmai 

szolgáltatók szakemberei képesek legyenek egységes komplex szemléletű (pedagógiai, 

gyógypedagógiai) diagnózis kialakítására, melynek folyamatában partnerként támaszkodjanak 

a pszichológus és az orvos diagnosztikus megállapításaira.  
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Mindezen célok megvalósulása érdekében a továbbképzés tartalma az alábbiak szerint épül 

fel: 

 

 Egységes fogalomrendszer rendezőelvének megalapozása, az IQ problematika 

korszerű értelmezése; 

 A tanulás fogalma, a tanulási teljesítmények eltérésének súlyossági fokai, az 

állapotokhoz kapcsolódó jogosultságok; 

 Az iskolaérettség és az odáig vezető út; 

 A mozgás- a nyelvi fejlődés, az olvasás – írás – rajz-matematikai készségek fejlődése, 

a teljesítmények megfigyelése, vizsgálata, fejlesztési lehetőségek; 

 Tanulási motiváltság és ennek fejlesztési lehetőségei; 

 Szakértői és szakvélemények elemzése, esetelemzések, jó gyakorlatok (saját anyagok 

felhasználásával); 

 Fejlesztő eljárások számba vétele, rendszerezése. 

 

A továbbképzési program elméleti megközelítésre épít, és erősen gyakorlatorientált jellegű, 

saját élmény megszerzését biztosító műhelymunkákkal, egyéni, kiscsoportos és nagycsoportos 

feldolgozásokkal segíti az elméleti ismeretek beépülését a részt vevő szakemberek 

vizsgálatvezetői attitűdjeinek formálásában (szakmai elfogulatlanság, empátia a vizsgált 

gyermek és családja problémája iránt, nem direkt tanácsot adó magatartás, a szolgáltatást 

igénybe vevő személy együttműködésére támaszkodó konzultáció).  

 

A továbbképzés hiánypótló a pedagógiai diagnosztikát és tanácsadást végző szakemberek 

körében. A továbbképzés tartalmi felépítése, gyakorlatorientáltsága segíti a diagnosztizálást, 

szakvélemények készítését.  

 

A résztvevők a továbbképzés sikeres elvégzéséről tanúsítványt kaptak. A 2011 novemberében 

elindított képzés esetén a beszámoló készítésének idején zajlik. A program várható befejezése 

2012. január 28-án várható. A képzésen jelenleg 21 fő vesz részt. 

 

A program összköltsége 1.890.000 Ft, melynek fedezetét melynek fedezetét önköltséges 

alapon a résztvevők állták. Tárgyévben felhasználásra került1.136.612Ft. 

 

 

„Jelnyelvi tudás fejlesztése- jelnyelvi tolmácsok részére” című képzési program 

(kódszám: 71051) 

 

A 2011. november 29-én megvalósuló program célja a Tolmácsdiagnosztika szolgáltatáshoz 

kapcsolódó jelnyelvi képzés. A képzés során a tolmácsok egyéni fejlesztési terv alapján 

kerülnek továbbképzésre, fejlesztésre, amelynek alapján a tolmácsdiagnosztikai szolgáltatás 

során kapott eredmények és magállapítások adják. 

 

A tolmácsdiagnosztika során megállapított hiányosságok, pontatlanságok, fejlesztésre javasolt 

területeket azonosítására és fejlesztésre kerül sor a képzés során.A 2 fő résztvevőből 2 fő 

végezte el sikeresen a képzést és kapott tanúsítványt. 

 

A program összköltsége 172.670 Ft, melynek fedezetét a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal 

megkötött SZMM 2316-1/2008-025 számú szerződés adja. Tárgyévben felhasználásra került 

172.670Ft. 
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III. 4.3 Minőségirányítási rendszer fejlesztése 

 

A 2011. évben a Közalapítvány- kiaknázva a minőségirányítási rendszer alapját alkotó TQM 

rendszer előnyeit - amely folyamatos bővítést, illetve korrekciót tesz lehetővé - megtörtént a 

Minőségirányítási rendszer éves felülvizsgálata. A 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről, a 

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól, a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól, valamint a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az 

akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól, továbbá a 2/2010. (II. 

16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes 

szabályairól jogszabályok módosításai szükségessé tették a Közalapítvány felnőttképzési 

dokumentumaink felülvizsgálatát és megújítását, beépítve a hatályos jogszabályi 

követelményeket. A minőségirányítási rendszer az év során az Eszközkölcsönzésre vonatkozó 

szabályzattal bővült. A szabályzat egységesen határozza meg a Közalapítvány tulajdonát 

képező eszközök kölcsönzési lehetőségeit, feltételeit, ezzel is szervezetten járulva hozzá az 

eszközök minél szélesebb körű terjesztéséhez. 

 

Közalapítványunk a minőségirányítási programjában meghatározott elvek és eljárásrend 

szerint 2009-ben vezette be a partneri igény- és elégedettségmérést, amelyet 2010-ben és 

2011-ben is megismételt.A felmérésben résztvevők köre elsősorban a Programirodáink és 

szervezeti egységeink kiemelt partnereire terjedt ki. A „Partnerlistában” képviseltették 

magukat decentralizált és nonprofit szervezetek, illetve magánszemélyek is. Az e-mailen 

kiküldött kérdőíveknek 15,5 százaléka, a 90 kérésből 14 érkezett vissza. A válaszok 

feldolgozását a szakmai-fejlesztési és minőségirányítási csoport végezte. Az egyes területek 

részletes kiértékelése után elkészült az összegzés.A kérdőív kitöltése névtelenül történt.A 

kérdőív 8 kérdésből állt. A kérdésekre adott válaszokat, kérdésenként meghatározva 

pontoztuk. 

 

A kérdőívek feldolgozása magába foglalta 

 a pontszámok alapján elérhető maximális értéket 

 a válaszokból adódó elért értéket 

 az átlagos értéket 

 az elérhető maximális érték és elért érték százalékarányát 

 a válaszadók szövegesen megfogalmazott megjegyzéseit 

 a szöveges értékelést  

 

A válaszokból a következő eredmény született: 

 A válaszadók közül 71 % az email-t, és 50 % a telefont használja a Közalapítvánnyal 

való kapcsolattartás során. 

 A leggyakrabban használt kapcsolattartási formák minősége közül a válaszadók a 

leginkább az e-maillel (92 %), legkevésbé a skype, msn és az online-chat-tel 

elégedettek, ami ebben az esetben egyenes következménye annak, hogy egyáltalán 

nem használják ezeket a kommunikációs csatornákat. 

 A Partnerek 97,6 %-ra értékelték a „Közalapítvány kollégáinak segítőkészségét” 

amely igen magas érték. 

 A Partnerek 91,6 %-ra értékelték a „Közalapítvány kollégáinak szakmaiságát”. 
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 A Partnerek 86 %-ra értékelték a „Közalapítvány által vállalt feladatok határidejének 

betartását”. A kérdőívet kitöltő partnerek az információk hozzáférhetőségét 89 %-ra 

értékelték, ami javulást mutat. 

 A Partnerek 88 %-ra értékelték az „információk mennyiségi megfelelőségét”. 

 Összességében a Partnerek 90 %-ra értékelték az „Közalapítvány szerepvállalását a 

fogyatékosügy területén”. 

 A válaszadók egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy szándékukban áll a jövőben is 

együttműködni a Közalapítvánnyal. 
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III.5 Hazai együttműködések és nemzetközi kapcsolatok 

 

Az FSZK a 2011. évben szakmai fejlesztési koncepciónknak megfelelően bővítette 

nemzetközi szerepvállalásainak körét.  

 

Az ENSZ Szociális Bizottságának tavaszi ülésén az uniós elnökséget ellátó magyar delegáció 

tagjaként, a NEFMI felkérésére az FSZK ügyvezető igazgatója vehetett részt a 

fogyatékosságügy egyeztetésein New Yorkban.  

 

A European Disability Forum alelnöke, Szöllösiné Földesi Erzsébet és ügyvezetője, Javier 

Guemes, valamint az Autism Europe alelnöke, Vivanti-PagettiDonata hivatalos 

egyeztetéseket folytatott az FSZK-val a tavasz és a nyár folyamán a közösen megrendezésre 

kerülő nemzetközi rendezvényekről, valamint a szervezetek jövőbeli együttműködésének 

kereteiről, lehetőségeiről.  

 

Az FSZK bekapcsolódott a European Social Network munkájába is. A szervezet Varsóban 

tartott éves konferenciáján, valamint az intézmények kiváltását támogató Brightonban 

megtartott képzésen vettünk részt.   

 

Az FSZK 2008. februárja óta aktív tagja az E2C-Europe (Városok, Intézmények és Második 

Esély Iskolák Európai Szervezete) hálózatnak, a Dobbantó projektiroda vezetője, Bognár 

Mária pedig 2008. november 1. óta a szervezet vezető testületének munkájában is részt vesz. 

2011 októberében felkérést kapott, hogy vállaljon szerepet az E2C-Europe keretében 

létrehozott képzési központ, a European Centre of Excellence irányító testületének 

munkájában. 

 

A NEFMI Oktatásért Felelős Államtitkársága Dobbantó program vezetőjét jelölte az Európai 

Bizottság 2011-2013 között működő, a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében 

létrehozott tematikus munkacsoportjába az FSZK, mint nem kormányzati szereplő 

képviseletében. 

 

Az FSZK Dobbantó programja az OECD kutatásvezetőjétől felkérést kapott arra, hogy jó 

gyakorlatával járuljon hozzá az Innovatív tanulási környezetek című kutatáshoz. 

 

A programok tekintetébenkét nemzetközi kezdeményezésben volt alkalma a szervezetnek 

szerepet vállalni.   

 

„Szakértői tanulmányutak- Élethosszig tartó tanulás a szociális kirekesztés leküzdésére, 

különös tekintettel a sajátos nevelési igényűekre” című program (kódszám: 3042) 

 

A 2010. október 28. és 2011. június 31. között megvalósuló program célja, hogy elősegítse az 

európai szintű információ- és tapasztalatcserét és az egymástól tanulást oktatási és képzési 

kérdésekben, terjessze a szakértői tanulmányutak résztvevői által megszerzett ismereteket és 

nemzetközi tapasztalatokat. 

 

A szakértői tanulmányúton való részvételt hét külföldi szakértő esetében támogatta a nemzeti 

iroda. A tanulmányút lehetőséget biztosított a Közalapítvány számára egyrészről a külföldi 

szakmai partnerekkel történő személyes tapasztalatcseréhez, a hazai jó példák bemutatásához, 
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népszerűsítéséhez, másrészről pedig teret adott a résztvevő partnerországokban lévő 

szabályozási háttér és jó gyakorlatok közös megvitatására.  

 

A tanulmányút során workshopok és intézménylátogatások keretében bemutatásra kerültek a 

hazai egyenlő esélyű hozzáférést támogató képzési programok, a jelnyelvi tolmácsszolgálatok 

munkái, illetve az SNI gyermekek integrálását biztosító különböző szolgáltatások, valamint re 

integrációs programok. A Támogató a 2011. február 28-án beküldött szakmai beszámolót és 

pénzügyi elszámolást 2011. április 11-én kelt értesítés alapján elfogadta, a programot 

lezártnak tekinti.  

 

A program összköltsége 349.277 Ft volt, melynek fedezetét a Tempus Közalapítvánnyal 

kötött 09/TKA-SZTSZ/02 számú szerződés adta. A 2010. évben 300.000Ft, illetve a 

tárgyévben 49.277 Ft került felhasználásra. A program a 646/2011.(II.24.) sz. kuratóriumi 

határozattal lezárásra került. 

 

Grundtvig „Tanulási kapcsolat” c. program (kódszám: 3041) 

 

A 2010. október 28. és 2012. július 31. között megvalósuló program célja a hallássérült 

gyerekek szüleinek szóló képzési programokkal kapcsolatos tapasztalatcsere.  

 

A program keretében a résztvevő partnerországokban (Románia, Törökország, Lengyelország, 

Magyarország) meglévő, szülők számára nyújtott képzések összehasonlítása, hasonlóságok és 

eltérések megvizsgálása, információcsere és tapasztalatcsere, közös megoldások keresése 

történik meg.A program tevékenységeit a résztvevő partnerintézmények munkatársai egy-egy 

mobilitás keretében végzett workshopok során valósítják meg. A workshopok keretében az 

adott partner ország szülősegítő szolgáltatásainak bemutatása, a hallássérült gyerekek 

szüleinek szóló képzések ismertetése és az információk/tapasztaltok feldolgozása történik. 

 

A 2011. év során a román, illetve lengyel partner intézmények által rendezett workshopok, 

valamint a hazai találkozó kerültek megrendezésre. A román workshop során a koordinátorral, 

illetve a partnerekkel meghatározásra került egy lehetséges útmutató, mely segítségül 

szolgálhat a szülőknek attól a pillanattól kezdve, hogy megtudják a diagnózist. A részletes 

kidolgozás minden partner feladata az adott ország szabályaihoz viszonyítva. A lengyel 

találkozó során a cochleáris implantációs eljárás egyes részleteinek egyeztetése során az 

útmutató bővítése történt. A magyar workshop témája pedig a szülősegítő szolgáltatások, 

szülő jogok volt. A projektről bővebb információ az alábbi linken 

található:http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=section&id=35&Itemid=

168 
 

A program összköltsége 13 000 euró, melynek fedezetét a Tempus Közalapítvánnyal kötött 

10/0242-G/1096 számú szerződés adja. A tárgyévben felhasználásra került 2 039 314 Ft. 

 

 

III.6 Kommunikáció 

 

Közalapítványunk 2011-ben is fontos feladatának tekintette a korábban már kiépített 

kapcsolatok ápolását, illetve partnereinek körének bővítését és új együttműködések 

kialakítását. 

 

http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=section&id=35&Itemid=168
http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=section&id=35&Itemid=168
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Partnereink felé havonta hírlevélben számolunk be munkánkról, pályázati lehetőségekről, a 

fogyatékos ügyet érintő innovációinkról. Kiadványaink, valamint számos értékes tanulmány, 

esszé és nemzetközi dokumentum az FSZK hivatalos honlapjáról (www.fszk.hu) tematikus 

bontásban letölthetők. 

 

Honlapunk mindenki számára akadálymentes formában elérhető, és aktív forgalommal jelen 

vagyunk a Facebook közösségi portálon. 

 

Facebook 

 

Két közösségi oldalt üzemeltetünk, ahol Közalapítványunkról, aktuális híreinkről, 

képzéseinkről és a fogyatékos ügyből kap az olvasó naprakész információt:   

- Figyelek a fogyatékos emberekre oldalt, illetve a 

- Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány oldalát. 

 

A két felülettel közel 2000 embert érünk el nap, mint nap híreinkkel. 

 

Média megjelenés 

 

Az MR1 Kossuth Rádió Napközben című műsorának vendége Dr. Gloviczki Zoltán, 

közoktatásért felelős helyettes államtitkár és Bognár Mari, a Dobbantó programiroda vezetője 

volt: 

http://fszk.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=152%3Adobbant%C3%B3-

program-a-mr1-kossuth-r%C3%A1di%C3%B3ban 

 

A Civil rádióHandycap műsorának két alkalommal számoltak be kollégáink az FSZK-ban 

történt szakmai fejlesztésről: P. Perjés Bea a szociális közintézményekben Norvég Alap által 

támogatott akadálymentesítésről, Szentkatolnay Miklós pedig az „Akadálymentesítéssel 

kapcsolatos képzési programjaink oktatása az egészségügyben” című programunkról. 

 

Privát labirintusok kiállítás 

 

Az FSZK aktív közreműködésével 2011. június 3. – szeptember 18. között került 

megrendezésre a Magyar Nemzeti Galériában a Magyar Nemzeti Galéria és a Mosoly Otthon 

Alapítvány együttműködésében megvalósuló „Privát labirintusok” kiállítás. A kiállítás autista 

alkotók és kortárs képzőművészek művei közül válogatott. Az egyenrangú felekként való 

közös szereplés nem azonosságokra, hanem a kortárs képzőművészet egyes kifejezési 

formáival való elgondolkodtató egybeesésekre, hasonlóságokra hívta fel a figyelmet. A 

hangsúly a művek közötti párbeszéd lehetőségének megteremtésén volt, amely éppúgy 

vezethet a kortárs képzőművészetről alkotott vélemények árnyaltabbá tételéhez, mint az 

autizmussal kapcsolatos kép sztereotípiáktól való megtisztításához, pontosításához. 

 

A kiállítás kimagasló sikert ért el, a látogatók száma meghaladta az 50.000 is. 

 

http://fszk.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=82:privát-labirintusok&Itemid=18 

 

Kutatók éjszakája rendezvény sorozat 

 

A Kutatók Éjszakája rendezvény keretében 2011. szeptember 23-án került bemutatásra a 

„Lát-e aki nem lát? Hall-e aki nem hall?” című program az ELTE Bárczi Gusztáv 

http://www.fszk.hu/
http://fszk.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=152%3Adobbant%C3%B3-program-a-mr1-kossuth-r%C3%A1di%C3%B3ban
http://fszk.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=152%3Adobbant%C3%B3-program-a-mr1-kossuth-r%C3%A1di%C3%B3ban
http://fszk.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=82:privát-labirintusok&Itemid=18
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Gyógypedagógiai Kar szervezésében az FSZK együttműködésével.  

A program célja a felsőoktatási és más tudományos műhelyekben folyó kutatási eredmények, 

innovációk egyszerűsített, ismeretterjesztő és közérthető formában történő bemutatása, kreatív 

illusztrálása volt. 

 

Ugyanekkor a Kutatók Éjszakája programsorozathoz kapcsolódóan a Debreceni Egyetem 

Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központtal is valósult meg is közös programunk. 

A bemutató célja, hogy a nagyközönség megismerhesse azokat eszközöket és fejlesztéseket, 

amelyek az augmentatív és alternatív kommunikációt használó fogyatékos emberek 

életvitelét, kommunikációját segítik. 

 

Képek a programról: 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.272322179456775.66241.149691315053196&typ

e=1 

 

Te sem vagy kivétel! 

 

Ezzel a címmel indítottunk el egy közvélemény-kutatást a facebook-on arról, hogy mit gondol 

a társadalom a fogyatékosságról, mint fogalomról, kit tart fogyatékos személynek: 

http://www.facebook.com/pages/Fogyat%C3%A9kos-Szem%C3%A9lyek-

Es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g%C3%A9%C3%A9rt-

K%C3%B6zalap%C3%ADtv%C3%A1ny/149691315053196?sk=app_20678178440 

 

 

Érzékenyítés 

 

Batthyány Károly Körzeti ÁltalánosIskola (Igal) 

A Batthyány Károly Körzeti Általános Iskolában évente megrendezik az Egészség Hetet. Az 

idei témák egyike a fogyatékos emberek elfogadása és életének megismerése volt. Így 

kaptunk meghívás a program sorozatba, ahol alsó tagozatos diákoknak tartottunk játékos 

formában érzékenyítést, bepillantást nyertek látássérültek, siketek és halmozottan fogyatékos 

emberek mindennapjaiba. 

http://fszk.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=55:érzékenyítés&Itemid=18 

http://egyuttazeselyegyenlosegert.blog.hu/2011/04/07/erzekeny_tema 

 

Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest):  

A budapesti gimnáziumban a tolerancia hete alkalmából olyan programokat állítottak össze 

kollégáink, ahol a fiatalokat megismertették az esélyegyenlőség, vagy éppen a fogyatékosság 

kérdéskörével alaposabban. 

http://fszk.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=50:tolerancia-hete-a-berzsenyi-

dániel-gimnáziumban&Itemid=18 

 

 

Fogyatékos Emberek Világnapja 

 

Az ENSZ december 3-át a Fogyatékos Emberek Világnapjává nyilvánította. 

Közalapítványunk fontosnak tartja, hogy a társadalom minél szélesebb körben kaphasson 

betekintést a fogyatékos emberek mindennapjaiba, ezzel is elősegítve a fogyatékos 

emberektársadalmi integrációját. A Világnapja jegyében az Xenter13 Irodaházban dolgozó 

emberekhez hoztuk közelebb a fogyatékos emberek világát, bemutatva az általuk megélt 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.272322179456775.66241.149691315053196&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.272322179456775.66241.149691315053196&type=1
http://www.facebook.com/pages/Fogyat%C3%A9kos-Szem%C3%A9lyek-Es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g%C3%A9%C3%A9rt-K%C3%B6zalap%C3%ADtv%C3%A1ny/149691315053196?sk=app_20678178440
http://www.facebook.com/pages/Fogyat%C3%A9kos-Szem%C3%A9lyek-Es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g%C3%A9%C3%A9rt-K%C3%B6zalap%C3%ADtv%C3%A1ny/149691315053196?sk=app_20678178440
http://www.facebook.com/pages/Fogyat%C3%A9kos-Szem%C3%A9lyek-Es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g%C3%A9%C3%A9rt-K%C3%B6zalap%C3%ADtv%C3%A1ny/149691315053196?sk=app_20678178440
http://fszk.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=55:érzékenyítés&Itemid=18
http://egyuttazeselyegyenlosegert.blog.hu/2011/04/07/erzekeny_tema
http://fszk.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=50:tolerancia-hete-a-berzsenyi-dániel-gimnáziumban&Itemid=18
http://fszk.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=50:tolerancia-hete-a-berzsenyi-dániel-gimnáziumban&Itemid=18
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élethelyzeteket, használati eszközöket, így adva lehetőséget a  témában megfogalmazódott 

kérdéseknek. Képek a rendezvényről: 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.305607016128291.72771.149691315053196&typ

e=1 

 

A Közalapítvány Titkárságán hozzá férhető egy gyűjtemény, amely a média-

megjelenéseinket, televíziós és rádiónyilatkozatainkat, valamint a programokról szóló 

tudósításokat és szakcikkeket tartalmazza. 

 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.305607016128291.72771.149691315053196&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.305607016128291.72771.149691315053196&type=1
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A  közalapítvány: 

 

Neve:    Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 

Székhelye:   1139 Budapest Pap Károly u. 4-6. 

Az alapítás időpontja:  2007. 07 21. 

A működés megkezdésének  

időpontja:   2007. 07 21. 

Alapító:   A Magyar Köztársaság Kormánya 

Alapítói jogok gyakorlója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

Kuratórium elnöke:  Kovács Gábor 

Ügyvezető igazgató:  Szauer Csilla 

Könyvvizsgáló:  Lőrincz Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 

    1064 Budapest Vörösmarty u. 65. Lőrincz Tibor 

Beszámoló összeállítója: Tóth Józsefné, gazdasági vezető 115175 

 

 

I. A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB VONÁSAI 

 

l. Könyvvezetés módja 

 

A közalapítvány a kettős könyvvezetést alkalmazza. 

 

2. Beszámoló készítés rendje 

 
A számviteli politika az éves beszámoló készítésének időpontját a következő év március 31.-ban 

határozza meg, amely átfogó képet nyújt a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közalapítvány 2011. január 01. - 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről. A 

beszámoló a mérleget, az eredmény-kimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza. 

 
3. Az eredmény-kimutatás és mérlegkészítés formája 

 

A közalapítvány a tevékenység mérlegét és eredmény-kimutatását a közhasznú szervezetekről 

szóló 1997. évi CLVI. törvény, 224/2000 (XII.19.) Korm. Rendelet, valamint a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény alapján készítette el. 

 

4. Amortizációs politika 

 

 Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása 

 
Az értékcsökkenés a várható használati időnek megfelelően történik. 

A 100.000 Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy 

összegben számoljuk el értékcsökkenési költségként. 

A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással, éves gyakorisággal a várható használati 

idő figyelembe vételével állapítjuk meg. 

 
 Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

 

A közalapítvány terven felüli értékcsökkenést abban az esetben számol el, ha az eszköz 

megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható. 
 



47 

 

5. Értékvesztés elszámolása 
 

Értékvesztést a közalapítvány a készletek, az értékpapírok és részesedések, valamint a 

követelések értékének piaci érték alá történő csökkenése esetén számol el. 
 

6. Eszközök és források értékelési eljárása 
 

Az immateriális javakat, valamint a tárgyi eszközöket a terv szerinti, illetve a terven felüli 

értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken (beszerzési áron) értékeljük. 

A befektetett pénzügyi eszközök között a befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget 

tartósan biztosító tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket, tartósan adott kölcsönöket, 

továbbá a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, valamint a befektetett pénzügyi 

eszközök értékhelyesbítését tartjuk nyilván. 

A követeléseket könyv szerinti értéken szerepeltetjük a mérlegben. 

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a 

mérlegkészítés fordulónapjáig nem rendezett követelésnél értékvesztést számolunk el a 

mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján. 

A forgóeszközök között kimutatott értékpapírokat beszerzési áron tartjuk nyilván. 

Kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken értékeljük. 
 

 

7. Céltartalék képzés 
 

 

Az adózás előtti eredmény terhére – a valós eredmény megállapítása érdekében a szükséges 

mértékben – céltartalékot képezünk az olyan várható jelentős jövőbeni költségekre, amelyek – 

a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint – feltételezhetően vagy 

bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még 

bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé. 
 

 

II. A Közalapítvány 2011. évi gazdálkodása: 
 

 

 

1. Bevételek 
 

 

A pályázati támogatások beérkezéskor jellegük szerint. 
 

- működés 

- lebonyolítás 

  -    szolgáltatás 

  -    pénzbeli támogatás  
 

főkönyvi számlákon kerülnek kimutatásra munkaszám szerinti bontásban. 

 

 

2. Felhasználások 
 

A bevételek és a felhasználások minél pontosabb nyilvántartása érdekében olyan munkaszám 

struktúrát alakítottunk ki, amely egyértelműen azonosítja a kapott és adott támogatások minél 
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pontosabb nyomonkövetését,  az azokat kezelő programirodák megbontásában. Jelölve a 

program a program típusát, sorszámát, jellegét (működés, lebonyolítás, pályáztatás). 

A közalapítvány a pályázatok kezelésére olyan munkaszám struktúrát alkalmaz, amely 

egyértelműen azonosítja a programirodát,  
 

A szolgáltatási programokhoz kapcsolódó tárgy évi költségeket elszámoláskor, illetve év 

végén átvezetjük a költségnemekről a munkaszámmal azonosított ráfordítások főkönyvi 

számláira. 

A pályázati kiutalásokat pályázók szerint megbontott követelésként tartjuk nyilván, 

programonként részletezve, abban az esetben, ha előlegként kerül a támogatás a pályázónak 

kiutalásra.  

A pályázóknak véglegesen kiutalt összegek elszámolása a ráfordítások között kerül szintén 

tételesen kimutatásra. 
 

A fel nem használt támogatásokat év végén a passzív időbeli elhatárolások közé vezetjük át, 

szintén teljes, részletes nyilvántartással. 
 

2.1. Kiegészítő adatok az eredmény kimutatáshoz 
 

2.1.1. Bevételek: 
 

Megnevezés Érték (e Ft) 

Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1 334 361 

a) alapítótól 203 800 

b) központi költségvetéstől 1 129 660 

c) Egyéb támogatás  901 

Pályázati úton elnyert támogatás 280 650 

Egyéb bevétel sorban került kimutatásra  

- kamat bevétel 85 798 

- követelések visszaírt értékvesztése 0 

- egyéb bevétel 36 158 

Egyéb bevételek összesen: 121 956 

Közhasznú tevékenység összes bevétele: 1 736 967 
 

 

2.1.2. Közhasznú tevékenység ráfordításai: 
 

Megnevezés Érték (eFt) 

Anyagjellegű ráfordítások 344 918 

- anyagköltség  11 735 

- igénybevett szolgáltatás  333 183 

Személyi jellegű ráfordítások 270 426 

- bérköltség 195 946 

- személyi jellegű egyéb kifizetések 19 092 

- bérjárulékok 55388 

Értékcsökkenési leírás 50 920 

Egyéb ráfordítások 1 110 221 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 22 

Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen: 1 776 507 

 
Tárgy évi közhasznú eredmény: -26 189 eFt 
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2.1.3. Egyéb ráfordítások részletezése: 

 

Megnevezés Tárgy év (e Ft) 

Tárgyi eszköz kivezetés 0 

Szolgáltatások költségei  159 129 

Céltartalék 0 

Kiutalt pénzbeli támogatások  951 090 

Egyéb ráfordítások  2 

Egyéb  ráfordítások összesen: 1 110 221 

 

A Közalapítvány a folytonosság szigorú betartásával vezette könyveit. 

 

 

 

2.1.4. Eredmény: 

 

A tárgy évi eredmény -26 189 eFt.  

 

2.2. A közalapítvány 2011. évi mérlegének bemutatása 

 

A közalapítvány mérlegében az eszközök és források egyező végösszege:  

1 967 689 eFt. 

 

2.2.1. Eszközök: 

 

2.2.1.1. Tárgyi eszközök és immat. javak állományváltozása: 

 

Megnevezés 

Bruttó állomány változása  

Nyitó növekedés csökkenés Záró  

Szellemi termékek 20 442 12 142 462 32 122   

Ingatlan 1 263 027  0 0 1 263 027  

egyéb berendezés 85 996 6 949 194 92 751  

Tárgyieszközök 1 349 023 6 949 194 1 355 778  

Összesen 1 369 465 19 091 656 1 387 900  

      

      

Megnevezés 

Értékcsökkenés állomány változása 
Nettó 

állomány 

Nyitó növekedés csökkenés Záró 31.dec 

Szellemi termékek 10 852 7 357 462 17 747 14 375 

 Ingatlan 19 303 25 199 0 44 502 1 218 525 

Egyéb berendezés 43 486 18 364 194 61 656 31 095 

Tárgyieszközök 62 789 43 563  194 106 158 1 249 619 

Összesen 73 641 50 920 656 123 905 1 263 994 

 

A táblázatban kimutatott tárgy évi értékcsökkenés összege 50 920 eFt.  

Az immateriális javak és tárgyi eszközök nettó záró értéke:1 263 995 eFt. 
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2.2.1.2. Befektetett pénzügyi eszközök: 

 

Befektetett pénzügyi eszköze a Közalapítványnak nincs. 

 

2.2.1.3. Forgóeszközök: 

 

Rövid lejáratú követelések Érték (eFt) 

Vevők 900 

Adott előleg 0 

Munkavállalókkal szembeni 163 

Pályázókkal szembeni követelések 407091 

Összesen: 408 154 

 

A pályázókkal szembeni követelések: a pályázóknak kiutalt, de még azzal el nem számolt 

pályázati összegeket mutatja. 

 

2.2.1.4. Értékpapírok: 

 

A Magyar Államkincstárnál befektetett pénzeszköz összesen 251 185 eFt, ami Diszkont 

Kincstárjegyben található. 

 

2.2.1.5. Pénzeszközök: 

  

Megnevezés Érték (eFt) 

Pénztár 473  

Bankszámlák 23 934 

Összesen: 24 407 

 

2.2.1.6. Aktív időbeli elhatárolások: 

 

Megnevezés Érték (eFt) 

Programok költségeinek elhatárolása (be nem folyt 

forrás) 0 

költségek elhatárolása 39 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 4 281 

Mindösszesen: 4 320 

 

2.3. Források: 

 

2.3.1. Saját tőke: 

 

Megnevezés Érték (eFt) 

Induló tőke 250 375 

Tőkeváltozás - 130 218 

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből - 26 189 

Saját tőke összesen: 93 968 
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2.3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek: 

 

Megnevezés Érték (eFt) 

Belföldi szállítók 6 227 

Adókötelezettségek (adó+tb) 9 449 

Egyéb 1 117 

Magán-nyugdíjpénztári köt. 555 

Összesen: 17 348 

 

A Szállítói kötelezettségek egyeztetése megtörtént. 

 

Adókötelezettségek, a nyilvántartás és az adófolyószámla között lényeges eltérés nincs. 

 

2.3.3. Passzív időbeli elhatárolás: 

 

Megnevezés Érték (eFt) 

Működésre kapott fel nem használt forrás 0 

Lebonyolításra kapott fel nem használt forrás 6 307 

Szolgáltatásra kapott fel nem használt forrás 49 789 

Pénzbeli továbbadandó forrás 514 371 

Écs.fedezet 1 261 508 

Kamatbevétel elhatárolás 6 066 

Előző időszaki előlegbe kiadott 0 

Programok fel nem használt forrás elhatárolása 16 028 

Passzív időbeli elhatárolás mindösszesen: 1 854 069 

 

A bevételek passzív időbeli elhatárolása a kapott, de még fel nem használt pályázati 

forrásokat és a pályázati forráshoz tartozó kamatot, valamint az előző időszaki  előlegre 

kiadott rendező tételeket  mutatja. 

Költségek passzív időbeli elhatárolása 2 304 eFt. 

 

Költségek passzív időbeli elhatárolása mindösszesen: 1.856.373 e Ft 
 

III. Pénzügyi mutatók: 
 

Hitelfedezeti mutató:     Követelések    x 100 = 2 352,7 

   Rövid lejáratú köt. 

 
Likviditási mutató:     Forgóeszközök     x 100 = 3 996,9 

                      Rövid lejáratú köt. 

 

IV. A beszámolóval kapcsolatos egyéb kiegészítő információk: 

 

- Zálogjoggal biztosított kötelezettségek nincsenek. 

- Céltartalékot nem képeztünk. 

- Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma: 41 fő 

- Kuratóriumi tagok tiszteletdíja 8 851eFt 

- Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja 4 870 eFt 

- Veszélyes hulladék nem képződik az alapítvány működési területén. 

- Környezetvédelmi kötelezettségei nincsenek az alapítványnak 
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V. A könyvvizsgáló részére fizetett díjazás: 

 

A könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet és 

egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatást végzett. 
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MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet: Programok összefoglaló táblázata 

 

2- 16. számú melléklet: Pályázati tevékenységhez kapcsolódó támogatott szervezetek 

listája (célszerinti juttatások) 

 

 

 



Sorszám A program 

kódszáma 

Cím Forrás A programhoz 

rendelkezésre 

álló teljes keret 

Megvalósítási idő Megvalósító  

1. 21023 Augmentatív és alternatív kommunikációt 
használók fejlesztési stratégiájának megalkotása 

FSZK  saját forrás 2.078.600,- Ft 2010. szeptember 1 -2011. február 28. Magyar Jelnyelvi 
Programiroda 

2. 21024 Rochester vizsgaközpont kiépítése FSZK-n belül FSZK saját forrás 200.000,- Ft 2010. november 1 -2011. január 31. Magyar Jelnyelvi 

Programiroda 

3. 21081 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2010. 
június 1-jétől 2011. január 31-ig terjedő 

időszakra 

SZMM 9497-1/2010-025FOFŐ 265 575 000 Ft 2010. május 25 – 2011. május 15. Magyar Jelnyelvi 
Programiroda 

4. 21082 Kommunikációs centrumok működésének 

modellezése a SVOE bevonásával, új 
szolgáltatási elemek bevezetése és kipróbálása 

FSZK saját forrás 2.000.000,- Ft 2010. október 1 -2011. szeptember 30. Magyar Jelnyelvi 

Programiroda 

5. 21181 Nyilvántartási informatikai rendszer fejlesztése a 

jelnyelvi tolmácsszolgáltatáshoz 

NEFMI 60111-0/2010-025FOFŐ 3.000.000,- Ft 2010. december 30 -2011. május 31. Magyar Jelnyelvi 

Programiroda 

6. 21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. 

február 1-jétől 2012. február 29-ig terjedő 

időszakra 

NEFMI 51602-2/2011-FOGY 461 275 000,- Ft 2011. január 11 – 2012. május 31. Magyar Jelnyelvi 

Programiroda 

7. 3823 Látássérült személyek elemi rehabilitációja című 
felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon 

tanuló hallgatók költségtérítésének a támogatása 

SZMM 21701/2008-025FOFŐ 26 000 000 Ft 2008. december 8. – 2011. június 30. Oktatási és Képzési 
Programiroda 

8. 3824 Foglalkozási rehabilitációs témájú felsőfokú 
szakirányú továbbképzési szakon tanuló 

hallgatók költségtérítésének a támogatása 

SZMM 21702/2008-025FOFŐ  76 826 000 Ft 2008. december 8. – 2011. június 30. Oktatási és Képzési 
Programiroda 

9. 3021 Szülősegítő szolgáltatások támogatása OKM 8288-1/2010 

SZMM 3530-4/2010-025FOFŐ 
SZJA 1 % 2008 

Maradványösszegek 

Összesen 

5 000 000 Ft 

4 000 000 Ft 
445 380 Ft 

255 823 Ft 

9 701 203 Ft 

2010. október 1. – 2011. március 31. Oktatási és Képzési 

Programiroda 

10. 3121 Szülősegítő szolgáltatások támogatása 53941-3/2011. fejezeti szerződés 

2010 SZJA 1 %  

Összesen 

4 000 000 Ft 

164 102 Ft 

4 164 102 Ft 

2011. október 1. – 2011. december 31. 

2012. január 31. – 2012. április 30. 

Oktatási és Képzési 

Programiroda 

11. 3122 „Lépjünk” Szülősegítő honlap 53941-3/2011. fejezeti szerződés 1 000 000 Ft 2011. január 1. – 2011. december 31. Oktatási és Képzési 

Programiroda 

12. 3033 Autizmus-specifikus nevelés és oktatás 

támogatása a közoktatási intézményekben 

NEFMI OK-10307/2010 21 000 000 Ft 2011. március 30. – 2011. június 30. Oktatási és Képzési 

Programiroda 

13. 3841 A hallássérült fiatalok eredményes munkába 
állítása érdekében a pályaorientációt, és a 

szakképzést segítő szolgáltatáscsomag 
kidolgozásának támogatására 

FKA-KT-63/2008 91 000 000 Ft 2009. március 1.- 2012. december 31. Oktatási és Képzési 
Programiroda 

14. 3041 Grundtvig „Tanulási kapcsolat” 10/0242-G/1096 13 000 euró 2010. október 28.- 2012. július 31. Oktatási és Képzési 

Programiroda 

15. 3052 Fogyatékos gyermekek, tanulók részére tanórán 
kívüli, szabadidős vagy rehabilitációs/terápiás 

jellegű úszásának, lovagoltatásának 

megszervezése 

Sport 489/0/2010 
FSZK saját forrás 

Pályázati maradványösszeg 

2008-2009. SZJA 1% 

10 397 721 Ft 2010. december 29.-2011. június 30. Oktatási és Képzési 
Programiroda 

16. 3051 Integrált akadálymentes nyári táboroztatás 
támogatása fogyatékos személyek számára 

FSZK saját forrás 5 904 770Ft 2010. december 9- 2011. december 15. Oktatási és Képzési 
Programiroda 



17. 3032 Fejlesztő iskolai hálózat megerősítése és 
fejlesztése 

FSZK saját forrás 1 200 000 Ft 2011. január 20- 2012. január 31. Oktatási és Képzési 
Programiroda 

18. 3042 Szakértői tanulmányutak- Élethosszig tartó 

tanulás a szociális kirekesztés leküzdésére, 
különös tekintettel a sajátos nevelési igényűekre 

09/TKA-SZTSZ/02 349 277 Ft 2010. október 28.- 2011. június 31. Oktatási és Képzési 

Programiroda 

19. 3736 Dobbantó – az egyéni ütemterven alapuló, a 

szakképzést előkészítő évfolyamok tartalmi 

fejlesztése és az intézményi megvalósulás 
támogatása 

FKA-KT-47/2007 850 000 000 Ft + 

112 618 596 Ft 

kamat 

2007. december 13. – 2011. november 

30. 

Dobbantó 

Projektiroda 

20. 4862 „Autista személyek részére alternatív munkaerő-

piaci modellprogramok kidolgozása, alternatív 
munkaerő-piaci szolgáltatások célcsoportjának 

bővítése” 

21666-025FOFŐ számú támogatási 

szerződés és a 6180-5/2009-
025FOFŐ számú 

szerződésmódosítás 

100 000 000 Ft 2008. december . - 2011. március 31. Rehabilitációs 

Programiroda 

21. 4863 „Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket 
nevelők munkavállalásának elősegítése”  

12626/2008-025FOFŐ számú 
támogatási szerződés és a 

1745/2010-025FOFŐ számú 

szerződésmódosítás 

50 000 000 Ft 2008. december 1 - 2010. december 31. 
 

Rehabilitációs 
Programiroda 

22. 4891 Autizmus spektrum zavarral élő személyek 
foglalkoztatását és rehabilitációját biztosító 

majorságok létrehozásának támogatása 

26076-1/2007-SZMM számú 
támogatási szerződés és 4165/2009-

025FOFŐ számú 

szerződésmódosítás 

247.044.000 Ft 2007. december 19 - 2011. május 31. Rehabilitációs 
Programiroda 

23. 41041 A speciális szakiskolákban és integráló 

szakiskolákban folyó, a nevelési-oktatási 

folyamat egészére ható munkára való felkészítés 
modelljének továbbfejlesztésére a programba 

bevont évfolyamok körének kiszélesítése révén 

MPA-KA-OKM-1/2010 számú 

támogatási szerződés, és annak 

módosítása 

             28 

859 000 Ft 

 

2010.február 26 -2011.március 31. Rehabilitációs 

Programiroda 

24. 41042 A speciális szakiskolában végzett fiatalok 

elhelyezkedését segítő iskolai alternatív 
munkaerő-piaci szolgáltatás-modell 

fejlesztésének támogatására 

 

MPA-KA-SZMM-3/2010 számú 

támogatási szerződés 

10 000 000 Ft 2010. március 31 -2012. május 31. Rehabilitációs 

Programiroda 

25. 41071 Autizmus Stratégiai Munkacsoport működtetése, 

mely az Autizmus Intézményfejlesztési 

koncepció/Országos Autizmus Stratégia 
megvalósítását támogató Autizmus Szakmai 

műhely irányítását végzi  

53117-3/2010-025FOFŐ számú 

vállalkozási szerződés 

 

15 000 000 Ft 2010. december 10 -2011. május 31.  Rehabilitációs 

Programiroda 

26. 41171 Látássérült személyek részére rehabilitációs 

központok működtetése 

52218-9/2011 számú vállalkozási 

szerződés 

132 000 000 Ft 2011. március 1 -  2012. március 31. Rehabilitációs 

Programiroda 

27. 41091 A leghátrányosabb helyzetű térségekben élő 

fogyatékos emberek megtalálása, egyéni 

szükségleteikre alapozott mini-projektek 
kidolgozása és megvalósítása 

Saját forrás 2 000 000 Ft 2010. október 21 – 2011. december 31 Rehabilitációs 

Programiroda 

28. 41191 Autizmussal élő személyeket ellátó ápoló-

gondozó célú lakóotthoni ellátást nyújtó nem 
állami, nem egyházi fenntartók kiegészítő 

támogatása 

58414-6/2011-FOGY számú 

vállalkozási szerződés 

13.000.000 Ft 2011. június 24. - 2012. március 31. Rehabilitációs 

Programiroda 

29. 41101 Autism Europe 2013 konferencia támogatása saját forrás 3 000 000 Ft 2011. október 20 -2012. június 20.  Rehabilitációs 

Programiroda 

30. 11121 Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi 58414-4/2011-FOGY számú 109.850.000 Ft 2011. június 16. és 2012. május 31. Akadálymentesítési 



szervezeteinek a fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő szakmai 

programjainak és szolgáltatásainak támogatása 

2011 

vállalkozási szerződés Programiroda 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



.  

1. számú melléklet 

 

21182 „Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. február 29-ig 

terjedő időszakra” című program 

 

Pályázó Település Támogatási összeg (Ft) 

Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ 

Közhasznú Egyesület 
Miskolc 13 000 000 

Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete Szekszárd 13 183 798 

Siketvakok Országos Egyesülete Budapest 13 360 000 

GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács 

Központ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete 
Eger 13 000 000 

Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány Budapest 13 130 000 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapest 12 545 336 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapest 11 000 000 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület  Budapest 12 010 500 

Hallássérültek Identitásáért Közhasznú Egyesület  Budapest 13 592 330 

Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ 

Közhasznú Egyesület 
Debrecen 13 628 690 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Budapest 11 915 000 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Budapest 13 989 431 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Budapest 12 539 043 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Budapest 12 545 122 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Budapest 11 000 000 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Budapest 11 000 000 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Budapest 11 000 000 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Budapest 12 021 000 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Budapest 12 835 087 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Budapest 11 717 000 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Budapest 10 385 000 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Budapest 13 249 997 

Korner Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Budapest 14 000 000 

Összesen:  286 647 334 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. számú melléklet 

 

3824 „Foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló 

hallgatók költségtérítésének a támogatása” című program – I. Hirdetés 

Pályázó Település Támogatási összeg 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest 22 560 000 Ft 

Miskolci Egyetem Miskolc 14 400 000 Ft 

Pécsi Tudományegyetem Pécs 7 920 000 Ft 

Összesen 

 

44 880 000 Ft 

 

 

3824 „Foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló 

hallgatók költségtérítésének a támogatása” című program – II. Hirdetés 

Pályázó Település Támogatási összeg 

Pécsi Tudományegyetem Pécs 7 920 000 Ft 

 

 

3824 „Foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló 

hallgatók költségtérítésének a támogatása” című program – III. Hirdetés 

Pályázó Település Támogatási összeg 

Miskolci Egyetem Miskolc 10 800 000 Ft 

Pécsi Tudományegyetem Pécs 2 640 000 Ft 

Összesen 

 

13 440 000 Ft 

 

3824 „Foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló 

hallgatók költségtérítésének a támogatása” című program – IV. Hirdetés 

Pályázó Település Támogatási összeg 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest 8 160 000 Ft 

Pécsi Tudományegyetem Pécs 2 640 000 Ft 

Összesen 

 

10 800 000 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. számú melléklet 

 

3823 „Látássérült személyek elemi rehabilitációja című felsőfokú szakirányú továbbképzési 

szakon tanuló hallgatók költségtérítésének a támogatása” című program 

Pályázó Település Támogatási összeg 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest 23 520 000 Ft 

Összesen 

 

23 520 000 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. számú melléklet 

 

3021 Szülősegítő szolgáltatások támogatása 

Támogatott neve Település Támogatás összege 

Magyar Cochleáris Implantáltak Egyesülete Budapest 300 000 Ft 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános 

Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és Nevelési Tanácsadó Hódmezővásárhely 299 804 Ft 

"Kérlek, Segíts…" Alapítvány Nyíregyháza 270 250 Ft 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Marcali 300 000 Ft 

Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium Pécs 293 410 Ft 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége Budapest 297 000 Ft 

Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Budapest 300 000 Ft 

Vadvirág Alapítvány Kaposvár 273 000 Ft 

Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Miskolc 250 900 Ft 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapest 300 000 Ft 

Harruckern János Közoktatási Intézmény Gyula 300 000 Ft 

Dyslexiás Gyermekekért Tolnában Egyesület Bonyhád 300 000 Ft 

Szegedi Speciális Szükségletű Gyermekek Családját 

Támogató Szivárvány Szülő Alapítvány Szeged 300 000 Ft 

Szülők Fóruma Egyesület Százhalombatta 300 000 Ft 

Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ Csenger 299 000 Ft 

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Zalaszentgrót 269 000 Ft 

Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális 

Szakiskola Sopron 300 000 Ft 

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Budapest 300 000 Ft 

Felhőcsikó Gyermekfejlesztő Közhasznú Egyesület Szentes 291 400 Ft 

Mosolygós Gyermekekért Alapítvány Tatabánya 300 000 Ft 

Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény Győr 277 936 Ft 

Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tatabánya 299 000 Ft 

AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért 

Alapítvány Békéscsaba 292 400 Ft 



Kézenfogva Alapítvány Budapest 270 000 Ft 

Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat Tápiószele 195 314 Ft 

Wesley János Általános Iskola és Középiskola Szeged 300 000 Ft 

Két Kéz Segítő Alapítvány Budapest 297 500 Ft 

Fogyatékosok Fóruma Nyíregyháza 300 000 Ft 

"Sérült Embertársainkért"Egyesület Zalaegerszeg 300 000 Ft 

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Zalaegerszeg 254 800 Ft 

DÉLI HORIZONT Szülők, Gyermekek, Fiatalok a 

Holnapért Egyesület Szeged 300 000 Ft 

MITIŐK Szülők Érdekvédelmi Egyesülete az 

Autistákért Budapest 299 990 Ft 

Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános 

Iskola és Speciális Szakiskola Jászberény 145 390 Ft 

Összesen 

 

9 376 094 Ft 

 

5. számú melléklet 

 

3121 Szülősegítő szolgáltatások támogatása 

Támogatott neve Település Támogatási összeg 

Esőemberekért Egyesület Tata 335 000 Ft 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége Budapest 350 000 Ft 

Abigél Közhasznú Egyesület Salgótarján 151 300 Ft 

Nagyothalló Gyermekekért Alapítvány Budapest 350 000 Ft 

Nógrádi Autizmus Alapítvány Salgótarján 350 000 Ft 

Lépésről Lépésre Alapítvány Eger 350 000 Ft 

Autista Segítő Központ Gyöngyös 217 500 Ft 

Magyar Cochleáris Implantáltak Egyesülete Budapest 228 800 Ft 

Vadvirág Alapítvány Kaposvár 350 000 Ft 

Nyitott Kapu Közhasznú Egyesület Szolnok 350 000 Ft 

Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért Budapest 318 500 Ft 

Barcs Város és Környéke Sérült Gyermekeiért 

Alapítvány Barcs 345 900 Ft 

AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért 

Alapítvány Békéscsaba 303 000 Ft 



Siketvakok Országos Egyesülete Budapest 164 102 Ft 

  Összesen 

 

4 164 102 Ft 

 

 

6. számú melléklet 

 

3033 Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása a közoktatási intézményekben 

Támogatott neve Település Támogatási összeg 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, 

Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési 

Tanácsadója 

Kiskőrös 1 500 000 Ft 

Gorsium Általános Iskola Tác 2 350 000 Ft 

SZMJV Intézményszolgálata Liget Úti Általános 

Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális 

Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 

Szolnok 2 000 000 Ft 

Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és 

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 
Budapest 1 440 000 Ft 

Éltes Mátyás Óvoda Általános Iskola és EGYMI Miskolc 1 500 000 Ft 

Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
Budapest 2 499 000 Ft 

Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő 

Speciális Szakiskolai Előkészítő, EGYMI, Nevelési 

Tanácsadó és Tanuszoda 

Budapest 1 241 320 Ft 

Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 

Logopédiai Intézet 

Kecskemét 818 100 Ft 

BKMÖ Móra Ferenc Általános Iskolája, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 
Kiskunmajsa 1 991 130 Ft 

Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium 
Pécs 1 999 774 Ft 

Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézet 
Nagykanizsa 1 500 000 Ft 

Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 1 160 676 Ft 

Összesen 
 

20 000 000 Ft 

 

 

 

 

 



7. sz. melléklet 

 

3051 Integrált akadálymentes nyári táboroztatás támogatása fogyatékos személyek 

számára 

Támogatott neve Település Támogatási összeg 

Könnycsepp és Mosoly Szociális és 

Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Nyílt Alapítvány Kecskemét 300 000 

Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány Budapest 300 000 

Vak Diákok Sportegyesülete Budapest 300 000 

Fény a Sötétben Alapítvány Budapest 300 000 

Wildboards Kerekesszékes Rögbi Egyesület Szeged 300 000 

Körös Gyöngyei Alapítvány Körösladány 300 000 

Halmozottan Sérültek Heves Megyei 

Szülőszövetsége Szihalom 300 000 

Fehér Bot Alapítvány Hajdúdorog 200 000 

Immánuel Alapítvány Debrecen 300 000 

Gyógyító Jószándék-DMD-Izombeteg Gyermekek 

Alapítványa Budapest 300 000 

Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyeülete Békéscsaba 300 000 

Völgység Lovas Egyesület Mórágy 300 000 

Paradicsomi Gyermekek Diáksport Egyesület Zomba 300 000 

Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány Szeged 300 000 

Kerek Világ Alapítvány Pécs 300 000 

Addetur (Adj hozzá!) Alapítvány Budapest 300 000 

Szegedi Speciális Szükségletű Gyermekek Családját 

Támogató Szivárvány Szülő Alapítvány Szeged 300 000 

A Sérült Test és Értelem Harmóniájáért Alapítvány Miskolc 300 000 

"Szól a szív..." Alapítvány Budapest 300 000 

Sérültek,Halmozottan Sérültek és Segítőik 

Szövetsége 

 Erdőkertes 104 770 

Nem Maradsz Egyedül Alapítvány Budapest 200 000 

Összesen 

 

5 904 770 

 



 

 

 

4862/A „Autista személyek részére alternatív munkaerő-piaci modellprogram kidolgozása” 

című program 

  

Pályázó  Település Támogatási összeg 

Salva Vita Alapítvány Budapest 33 134 000 Ft 

Összesen: 33 134 000 Ft 

 

 

4862/B „Autista személyek részére alternatív munkaerő-piaci modellprogram kidolgozása” 

című program 

 

Pályázó  Település Támogatási összeg 

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely 7 629 000 Ft 

Fogd a kezem Alapítvány Pécs 7 722 000 Ft 

Összesen: 15 351 000 Ft 

 

 

 

4863 „A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkaerő-piaci 

integrációját elősegítő kísérleti program” 

 

Pályázó  Település Támogatási összeg 

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsaba 13 300 000 Ft 

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pécs 13 210 000 Ft 

Összesen: 26 510 000 Ft 

 

 

 

4891 „Autizmus spektrum zavarral élő személyek szakszerű védett foglalkoztatását és teljes 

körű ellátását biztosító majorságokban foglalkoztatott munkavállalók munkahelyének 

megőrzésére” című program 

 

Pályázó  Település Támogatási összeg 

Esőemberke Alapítvány a Vas megyei autistákért Szombathely 13 500 000 Ft 

AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért 

Alapítvány Békéscsaba 9 731 875  Ft 

HELP Rehabilitációs Foglalkoztató Kiemelten 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság Tata 24 042 600 Ft 

Boróka Biomajor Nonprofit Kft. Karácsond 24 000 400 Ft 

Mécses Szolgáltató Közösség Egyesülete 

Napsugár Gondozási Központ Mezőberény 12 790 000 Ft 

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete, Szederfa 

Otthona Iklad 22 099 945 Ft 



Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület Vésztő 11 867 276 FT 

Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány Miskolc 25 000 000 Ft 

Összesen:  14 30 32 096 Ft 

 

 

 

4891 B komponens „Autizmus spektrum zavarral élő személyek szakszerű védett 

foglalkoztatását és teljes körű ellátását biztosító majorságokban foglalkoztatott 

munkavállalók munkahelyének megőrzésére” című program  

 

Pályázó  Település Támogatási összeg 

Autista Majorság Nonprofit Kft. Karácsond 4 657 100 Ft 

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete, Szederfa 

Otthona Iklad 2 656 000 Ft 

Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány Miskolc 24 935 284 Ft 

Összesen: 32 248 384 Ft 

 

 

4891 A komponens „Autizmus spektrum zavarral élő személyek szakszerű védett 

foglalkoztatását és teljes körű ellátását biztosító majorságokban foglalkoztatott 

munkavállalók munkahelyének megőrzésére” című program  

 

Pályázó  Település Támogatási összeg 

Kalán Néni Kiskulcsa a Pihenőkerthez Erdei 

Iskola Alapítvány  Csorvás 11 813 535 Ft 

Angyalliget Közhasznú Alapítvány az autisták 

lakóotthonáért Debrecen 10 898 550 Ft 

Napsugár ’67 Alapítvány Gyöngyöspata 11 347 365 Ft 

Miskolci Autista Alapítvány Miskolc 17 940 550 Ft 

Összesen: 52 000 000 Ft 

 

41041 „A speciális szakiskolákban és integráló szakiskolákban folyó, a nevelési-oktatási 

folyamat egészére ható munkára való felkészítés modelljének továbbfejlesztésére a 

programba bevont évfolyamok körének kiszélesítése révén” – KOMP II. program 

Pályázó  Település Támogatási összeg 

Martin János Szakképző Iskola Miskolc 2 600 000 Ft 

Pattantyús Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 2 600 000 Ft 

Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály 

Szakközépiskola és Szakiskola Zalaegerszeg 2 600 000 Ft 

Montágh Imre Általános Iskola és Speciális 

Szakiskola Esztergom 2 600 000 Ft 

RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola 

és Kollégium Nyíregyháza 2 600 000 Ft 

Összesen: 13 000 000 Ft 

  

 

 



41042 „A speciális szakiskolában végzett fiatalok elhelyezkedését segítő iskolai alternatív 

munkaerő-piaci szolgáltatás-modell fejlesztésének támogatására” című program 

Pályázó  Település Támogatási összeg 

RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola 

és Kollégium 

Nyíregyháza 6 300 000 Ft 

Összesen: 6 300 000 Ft 

 

 

 

41171 Látássérült személyek részére rehabilitációs központok működtetése című program 

Pályázó  Település Támogatási összeg 

Ki-Látás Közhasznú Alapítvány 

Kaposvár 10 593 000 Ft 

 

Siketvakok Országos Egyesülete Budapest 7 590 000 Ft 

Szempont Alapítvány Budapest 19 544 000 Ft 

Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron 

Megyei Egyesülete 

Győr 15 711 000 Ft 

Kreatív Formák Alapítvány Szeged 15 000 000 Ft 

Fehér Bot Alapítvány Hajdúdorog 32 574 000 Ft 

Látássérültek Észak- magyarországi Regionális 

Elemi és Foglalkoztatási Rehabilitációs Központja 

Alapítvány 

Miskolc 14 610 000 Ft 

 Székesfehérvár 

 

8 691 000 Ft 

Összesen:  124 313 000 Ft 

 

 

 

 

41191 Autizmussal élő személyeket ellátó ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátást nyújtó nem 

állami, nem egyházi fenntartók kiegészítő támogatása című program 

Pályázó  Település Támogatási összeg 

Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület Kozármisleny 679 817 Ft 

Mit tehetnék Érted? Autista Otthon Alapítvány Győr 1 218 005 Ft 

Autista Sérültekért Zalában Alapítvány Zalaegerszeg 2 067 775 Ft 

Esőemberke Alapítvány - a Vas megyei autistákért Szombathely 1 302 982 Ft 

Szimbiózis a Harmonikus Együtt-Létért 

Alapítvány 

Miskolc 

188 838 Ft 

Szimbiózis a Harmonikus Együtt-Létért 

Alapítvány  

Miskolc 

1 359 633 Ft 

Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület Vésztő 566 514 Ft 

Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület Vésztő 339 908 Ft 

Kalán Néni Kiskulcsa a Pihenőkerthez Erdei 

Iskola Alapítvány Csorvás 906 422 Ft 

Angyalliget Közhasznú Alapítvány az autisták 

lakóotthonáért Debrecen 1 274 656 Ft 

Autisztikus Gyermekek Szüleinek Egyesülete Csókakő 2 237 728 Ft 



Hajlék Értelmi Fogyatékosokat Segítő Alapítvány Érd 207 722 Ft 

Összesen:  12 350 000 Ft 

 
 

 

11121 Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a fogyatékos 

személyek esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak és szolgáltatásainak 

támogatása 2011 

Pályázó  Település Támogatási összeg 

AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület Budapest 5 653 500 Ft 

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért 

Alapítvány Budapest 8 592 200 Ft 

AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért 

Alapítvány Békéscsaba 7 737 005 Ft 

Szimbiózis a Harmonikus Együtt-Létért 

Alapítvány Miskolc 7 673 800 Ft 

Salva Vita Alapítvány Budapest 5 526 050 Ft 

Autista Sérültekért Zalában Alapítvány Zalaegerszeg 4 991 341 Ft 

Halmozottan Sérültek Hajdú-Bihar Megyei 

Szülőszövetsége Debrecen 8 399 029 Ft 

Moravcsik Alapítvány Budapest 9 126 080 Ft 

Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület Vésztõ 6 744 977 Ft 

Kék Madár Alapítvány Szekszárd 8 417 914 Ft 

Hallatlan Alapítvány Budapest 7 822 186 Ft 

Pécsi Napközi Otthon Alapítvány Pécs 4 500 000 Ft 

Móra-Partner Foglalkozási és Szociális Nonprofit 

Közhasznú Kft. Mórahalom 4 025 990 Ft 

ÉFOÉSZ Tapolcai Közhasznú Egyesülete Tapolca 9 815 172 Ft 

NEO Segítőkutya Egyesület Budapest 5 291 753 Ft 

Összesen:  104 316 997 Ft 
 




