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K-2489/1/11 Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület 2011. február 1. 2012. február 29. 13 000 000

Kedvezményezett fenntartásában működő Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

jelnyelvi tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti 

időszakban, a 21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-

, és szakmai elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése 

támogatásához vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett 

javára.

K-2539/1/11 Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete 2011. február 1. 2012. február 29. 13 183 798

Kedvezményezett fenntartásában működő Tolna megyei jelnyelvi 

tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti időszakban, a 

21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-, és szakmai 

elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése támogatásához 

vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett javára.

K-2490/1/11 Siketvakok Országos Egyesülete 2011. február 1. 2012. február 29. 13 360 000

Kedvezményezett fenntartásában működő Országos jelnyelvi 

tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti időszakban, a 

21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-, és szakmai 

elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése támogatásához 

vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett javára.

K-2512/1/11
GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves Megyei 

Közhasznú Egyesülete
2011. február 1. 2012. február 29. 13 000 000

Kedvezményezett fenntartásában működő Heves megyei jelnyelvi 

tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti időszakban, a 

21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-, és szakmai 

elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése támogatásához 

vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett javára.

K-2581/1/11 Jelnyelvi Tolmácsok a Hallásssérültekért Alapítvány 2011. február 1. 2012. február 29. 13 130 000

Kedvezményezett fenntartásában működő budapesti jelnyelvi 

tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti időszakban, a 

21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-, és szakmai 

elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése támogatásához 

vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett javára.

K-2610/1/11 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2011. február 1. 2012. február 29. 12 545 336

Kedvezményezett fenntartásában működő Győr-Moson-Sopron megyei 

jelnyelvi tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti 

időszakban, a 21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-

, és szakmai elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése 

támogatásához vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett 

javára.

K-2611/1/11 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2011. február 1. 2012. február 29. 11 000 000

Kedvezményezett fenntartásában működő Komárom-Esztergom megyei 

jelnyelvi tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti 

időszakban, a 21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-

, és szakmai elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése 

támogatásához vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett 

javára.

K-2612/1/11 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2011. február 1. 2012. február 29. 12 010 500

Kedvezményezett fenntartásában működő Vas megyei jelnyelvi 

tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti időszakban, a 

21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-, és szakmai 

elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése támogatásához 

vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett javára.



K-2538/1/11 Hallássérültek Identitásáért Közhasznú Egyesület 2011. február 1. 2012. február 29. 13 592 330

Kedvezményezett fenntartásában működő budapesti jelnyelvi 

tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti időszakban, a 

21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-, és szakmai 

elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése támogatásához 

vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett javára.

K-2574/1/11 Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület 2011. február 1. 2012. február 29. 13 628 690

Kedvezményezett fenntartásában működő Hajdú-Bihar megyei jelnyelvi 

tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti időszakban, a 

21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-, és szakmai 

elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése támogatásához 

vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett javára.

K-2575/1/11 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 2011. február 1. 2012. február 29. 11 915 000

Kedvezményezett fenntartásában működő Baranya megyei jelnyelvi 

tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti időszakban, a 

21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-, és szakmai 

elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése támogatásához 

vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett javára.

K-2492/1/11 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 2011. február 1. 2012. február 29. 13 989 431

Kedvezményezett fenntartásában működő Bács-Kiskun megyei jelnyelvi 

tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti időszakban, a 

21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-, és szakmai 

elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése támogatásához 

vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett javára.

K-2576/1/11 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 2011. február 1. 2012. február 29. 12 539 043

Kedvezményezett fenntartásában működő Békés megyei jelnyelvi 

tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti időszakban, a 

21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-, és szakmai 

elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése támogatásához 

vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett javára.

K-2493/1/11 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 2011. február 1. 2012. február 29. 12 545 122

Kedvezményezett fenntartásában működő Csongrád megyei jelnyelvi 

tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti időszakban, a 

21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-, és szakmai 

elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése támogatásához 

vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett javára.

K-2577/1/11 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 2011. február 1. 2012. február 29. 11 000 000

Kedvezményezett fenntartásában működő Fejér megyei jelnyelvi 

tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti időszakban, a 

21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-, és szakmai 

elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése támogatásához 

vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett javára.

K-2578/1/11 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 2011. február 1. 2012. február 29. 11 000 000

Kedvezményezett fenntartásában működő Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

jelnyelvi tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti 

időszakban, a 21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-

, és szakmai elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése 

támogatásához vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett 

javára.

K-2494/1/11 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 2011. február 1. 2012. február 29. 11 000 000

Kedvezményezett fenntartásában működő Nógrád megyei jelnyelvi 

tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti időszakban, a 

21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-, és szakmai 

elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése támogatásához 

vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett javára.



K-2579/1/11 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 2011. február 1. 2012. február 29. 12 021 000

Kedvezményezett fenntartásában működő Pest megyei jelnyelvi 

tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti időszakban, a 

21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-, és szakmai 

elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése támogatásához 

vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett javára.

K-2495/1/11 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 2011. február 1. 2012. február 29. 12 835 087

Kedvezményezett fenntartásában működő Somogy megyei jelnyelvi 

tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti időszakban, a 

21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-, és szakmai 

elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése támogatásához 

vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett javára.

K-2580/1/11 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 2011. február 1. 2012. február 29. 11 717 000

Kedvezményezett fenntartásában működő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

jelnyelvi tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti 

időszakban, a 21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-

, és szakmai elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése 

támogatásához vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett 

javára.

K-2496/1/11 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 2011. február 1. 2012. február 29. 10 385 000

Kedvezményezett fenntartásában működő Veszprém megyei jelnyelvi 

tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti időszakban, a 

21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-, és szakmai 

elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése támogatásához 

vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett javára.

K-2497/1/11 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 2011. február 1. 2012. február 29. 13 249 997

Kedvezményezett fenntartásában működő Zala megyei jelnyelvi 

tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti időszakban, a 

21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-, és szakmai 

elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése támogatásához 

vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett javára.

K-2540/1/11 Korner Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2011. február 1. 2012. február 29. 14 000 000

Kedvezményezett fenntartásában működő budapesti megyei jelnyelvi 

tolmácsszolgálat 2011. február 1. és 2012. február 29. közötti időszakban, a 

21182 sz. pályázati programban foglalt minimum szolgáltatási-, és szakmai 

elvárások szerinti, jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése támogatásához 

vissza nem téritendő támogatás nyújtása Kedvezményezett javára.

K-5795/4/09 Eötvös Lorand Tudományegyetem 2009. október 5. 2012. június 30. 23 520 000

A Támogató által meghirdetett „Látássérült személyek elemi rehabilitációja 

című felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók 

költségtérítésének támogatása” pályázati program keretében benyújtott, 

3823/1 kódszámon nyilvántartott pályázatot a Támogató kuratóriuma a 

támogatási szerződés alábbi pontjaiban olvasható feltételekkel elfogadta 

(458/2009.(IX.10.) sz. határozat). A támogatás célja a hallgatók részére 80 %-

os költségtérítés támogatás nyújtása.

K-5479/09 Pécsi Tudományegyetem 2009. július 31. 2012. június 30. 7 920 000

A Támogató által meghirdetett „Foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú 

szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének 

támogatása” pályázati program keretében benyújtott, 3824/5  kódszámon 

nyilvántartott pályázatot a Támogató kuratóriuma elfogadta (428/2009.(VII.2.) 

sz. határozat).

K-6689/4/09 Miskolci Egyetem 2009. november 5. 2012. június 30. 10 800 000

A Támogató által meghirdetett „Foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú 

szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének 

támogatása” pályázati program keretében benyújtott, 3824/8 kódszámon 

nyilvántartott pályázatot a Támogató kuratóriuma elfogadta (465/2009.(X.13.) 

sz. határozat).



K-2669/6/2009 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2009.november 24. 2010. augusztus 31. 14 423 786

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 

Családok Átmeneti Otthona akadálymentesítése érdekében

K-2718/5/2009 Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 2009.november 13. 2010. augusztus 31. 18 387 533

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Őszi Napfény Idősek Otthona akadálymentesítése érdekében

K-2715/5/2009 Szentendre Város Önkormányzata 2009. december 11. 2010. szeptember 30. 9 200 000

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Gondozási Központ akadálymentesítése

K-2734/4/2009 ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET 2009. november 13. 2010. augusztus 31. 9 378 240

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Szent Gergely Lakóotthon akadálymentesítése érdekében

K-2736/6/2009 Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2009.december 03. 2010. szeptember 30. 9 298 420

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Mogyoródi Családsegítő akadálymentesítése érdekében

K-2749/5/2009 Nógrád Megye Önkormányzata 2009. november 30. 2010. augusztus 31. 8 879 000

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 

ellátotti foglalkoztató épületszárnya akadálymentesítése érdekében

K-2732/5/2009 Tömörkény Község Önkormányzata 2009. november 16. 2010. augusztus 31. 19 990 000

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 

akadálymentesítése érdekében

K-2721/4/2009 Nógrád Megye Önkormányzata 2009. november 30. 2010. augusztus 31. 19 999 000

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó 

Otthon akadálymentesítése érdekében



K-2831/5/2009 Zala Megyei Önkormányzat 2009. december 15. 2010. augusztus 31. 13 932 740

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona 

akadálymentesítése érdekében

K-2805/4/2009 VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2009. november 20. 2010. augusztus 31. 19 650 536

 Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Vas Megyei Szakosított Otthon akadálymentesítése érdekében

K-2826/4/2009
Irsai Mentálhigiénés Ápolási Központ Szociális Szolgáltató Közhasznú 

Társaság IRMÁK Kht.
2009. november 17. 2010. augusztus 31. 19 998 174

 Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményei 

akadálymentesítése

K-2810/8/2009 ARANYKERESZT Ápoló Otthon Nonprofit Kft 2009. november 25. 2010. augusztus 31. 14 204 926

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Kőbányai Idősek Otthona és Gondozóháza akadálymentesítése 

érdekében

K-2911/5/2009 Dunaföldvár Város Önkormányzata 2009. november 16. 2010. augusztus 31. 6 420 806

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Szociális intézmény 

+ 7 lakás akadálymentesítése érdekében

K-2923/6/2009 Balástya Község Önkormányzata 2009. december 07. 2010. szeptember 30. 7 886 810

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Integrált Szociális Intézmény akadálymentesítése érdekében

K-2915/5/2009 Csongrád Megyei Önkormányzat 2009. november 20. 2010. augusztus 31. 19 999 650

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthona, Kistelek 

akadálymentesítése érdekében

K-2916/4/2009
Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája Hivatala 

Szeretetszolgálati Iroda
2009. november 13. 2010. augusztus 31. 11 217 946

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Cédrus Református egyesített szociális intézmény idősek klubja 

akadálymentesítése érdekében



K-2843/4/2009 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2009. november 20. 2010. augusztus 31. 19 999 196

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Időskorúak Otthona Nagylózs akadálymentesítése érdekében

K-2963/5/2009 Bárka Alapítvány 2009. december 10. 2010. augusztus 31. 10 392 970

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Forrás - Ház, Fogyatákos Személyek Lakóotthona 

akadálymentesítése érdekében

K-2958/4/2009 Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) 2009. december 09. 2010. augusztus 31. 12 600 825

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 

akadálymentesítése érdekében

K-3022/6/2009 Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 2009. november 14. 2010. augusztus 31. 13 439 280

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a „Gondoskodás” Hajléktalanokat Ellátó Integrált Intézmény 

akadálymentesítése érdekében

K-2964/5/2009 Szank Községi Önkormányzat 2009. november 17. 2010. augusztus 31. 14 228 637

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Kistérségi Szociális Intézmény - Idősek Klubja 

akadálymentesítése érdekében

K-2953/5/2009 Nagybajom Város Önkormányzata 2009. november 16. 2010. augusztus 31. 6 920 923

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Alapszolgáltatási Központ akadálymentesítése érdekében

K-2820/4/2009 Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata 2009. november 20. 2010. augusztus 31. 7 320 779

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a  Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona akadálymentesítése 

érdekében

K-3021/8/2009 Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása 2009. november 19. 2010. augusztus 31. 9 494 885

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a  Várkapu Idősek Klubja akadálymentesítése érdekében

K-2827/5/2009 Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2009. november 20. 2010. augusztus 31. 14 400 000

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ - Hajléktalanok 

Gondozóháza akadálymentesítése érdekében



K-3025/2/2009 Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása 2009. november 19. 2010. augusztus 31. 6 729 585

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ - 

Támasz Idősek Klubja akadálymentesítése érdekében

K-2828/5/2009 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. november 20. 2010. augusztus 31. 14 920 013

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális 

Intézmény Fogyatékosok Otthona akadálymentesítése érdekében

K-2836/5/2009 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. november 19. 2010. augusztus 31. 11 996 800

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a „Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona 

és Nappali Intézménye akadálymentesítése érdekében

K-2920/5/2009 Majs Község Önkormányzata 2009. novmeber 16. 2010. augusztus 31. 6 806 633

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a MTKT Idősek Klubja Majs akadálymentesítése érdekében

K-2921/4/2009 Somogy Megyei Önkormányzat 2009. novmeber 23. 2010. augusztus 31. 12 841 207

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény Zita Gyermekotthoni Szakmai 

Egysége akadálymentesítése érdekében

K-2842/6/2009
Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Hivatala 

Szeretetszolgálati Iroda
2009. november 13. 2010. augusztus 31. 13 934 228

Támogató által meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint 

gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 

akadálymentesítése” című pályázati program keretében a Támogató 

kuratóriuma 453/2009. (IX. 10.) számú határozatával támogatásban 

részesített a  Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Ápoló-Gondozó 

Otthona Támogató Szolgálat – Súlyosakat gondozó épület 

akadálymentesítése érdekében

K-5370/2009 Labrador Bt. 2009. november 11. 2009. november 23. 6 589 890

TÁMOP 5.4.5.-07/1-2007-0001 „A fizikai és info-kommunikációs 

akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” című kiemelt projekthez

tartozó eszközbeszerzés:

Speciális segédeszközök látássérültek számára

K-7975/1/2009 Strategic Scope Kft. 2009. július 3. 2010. január 31. 30 487 500

TÁMOP 5.4.5.-07/1-2007-0001 „A fizikai és info-kommunikációs 

akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” című kiemelt projekthez

tartozó kommunkációs tevékenységek



K-2285/1/2011 Szubjektív Értékek Alapítvány 2011. május 2. 2011. június 30. 6 400 000

A 2011. június 22-25-én tartandó pedagógus szakmai - módszertani műhely 

lebonyolítási és szervezési feladatainak végrehajtása. A módszertani műhely 

alapját képező műhelytevékenységek megszervezése (a program 

korcsoportjának bevonásával), lebonyolítása, a gyakorlati terep személyi és 

tárgyi feltételeinek kialakítása, biztosítása a program egésze során: 10 

csoportban párhuzamosan három napon keresztül az alábbi 

műhelytevékenységekben: Zenekar 1-2, DJ, média-mozgókép, média- print 

és web, tánc, dráma, hulladék, városnéző, egészséges életmód. A három 

napos rendezvény műhelyeinek lebonyolításához a technikai személyzet 

biztosítása. Balesetvédelmi és egészségügyi feltételek biztosítása a 

pedagógus szakmai és módszertani műhely egész ideje alatt. A helyszínen 

2011. június 24-én megrendezésre kerülő Dobbantó tanévzáró konferencia 

helyszínének és szekció üléseinek technikai kialakítása, és az esti záró 

program megrendezése.

K-2723/1/2011
Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI, 

Diákotthon és Gyermekotthon
2011.08.31 2012.12.31 7 655 000

A „Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében a 

pályaorientációt, és a szakképzést segítő szolgáltatáscsomag kidolgozása” 

(3841) című program keretében a Partner a projekt során elkészült 

„Ráhangolás” című pályaorientációs, életpálya-építési programcsomagot 

kipróbálja az alábbi intézményegységekben: Rákospatak utcai Általános 

Iskola, Módszertani Intézmény, Újváros parki Általános Iskola. A 7-12. 

osztályfokra kidolgozott „Ráhangolás” című életpálya-építési 

programcsomagot kipróbálja az ún. „nagymodell” során, ahol a résztvevő 

tanulók felkészítése történik a program keretei között. 

A programban a Partner általános iskolai tagozatának 7-10. osztályának 

tanulói, a befogadó iskola 7-11. osztályos tanulói (köztük az integrált 

hallássérült gyermekek), valamint a speciális szakiskola tanulói vesznek 

részt.

K-642/1/2010 Salva Vita Alapítvány - Autizmus Alapítvány 2010.01.01 2011.05.31 33 134 000   

Autizmussal élő személyek nyílt munkaerőpiaci munkavállalását biztosító 

alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás módszertanának kidolgozása, 

modellezése, és gyakorlati tesztelése (a 4862 kódjelű program keretében).

K-286/5/2010 Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. 2010.01.01 2011.05.31 7 629 000

Autizmussal élő személyek nyílt munkaerőpiaci munkavállalását biztosító 

alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás módszertanának gyakorlati tesztelése 

(a 4862 kódjelű program keretében).

K-146/2/2010 Fogd a Kezem Alapítvány 2010.01.01 2011.05.31 7 722 000

Autizmussal élő személyek nyílt munkaerőpiaci munkavállalását biztosító 

alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás módszertanának gyakorlati tesztelése 

(a 4862 kódjelű program keretében).

K-2563/05/2010 Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóotthonáért 2010.09.01 2011.03.31 10 898 550

Aktív korú, autizmus spektrum zavarral élő, valamint megváltozott 

munkaképességű személyek integrált foglalkoztatását, (re)habilitációját és 

teljes körű ellátását biztosító majorságokban foglalkoztatott munkavállalók 

munkahelyének megőrzése (a 4891 kódjelű program keretében).

K-2613/7/2010 Miskolci Autista Alapítvány 2010.09.01 2011.03.31 17 940 550

Aktív korú, autizmus spektrum zavarral élő, valamint megváltozott 

munkaképességű személyek integrált foglalkoztatását, (re)habilitációját és 

teljes körű ellátását biztosító majorságokban foglalkoztatott munkavállalók 

munkahelyének megőrzése (a 4862 kódjelű program keretében).



K-2516/16/2010 Kalán néni Kiskulcsa a Pihenőkerthez Erdei Iskola Alapítvány 2010.09.01 2011.03.31 11 813 535

Aktív korú, autizmus spektrum zavarral élő, valamint megváltozott 

munkaképességű személyek integrált foglalkoztatását, (re)habilitációját és 

teljes körű ellátását biztosító majorságokban foglalkoztatott munkavállalók 

munkahelyének megőrzése(a 4862 kódjelű program keretében).

K-1366/1/2011 Pyramus és Társa Kft. 2011.02.15 2011.05.15 7 975 000

Autizmussal élő személyek nyílt munkaerőpiaci munkavállalását biztosító 

alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást bemutató módszertani film készítése 

alternatív munkaerő-piaci szolgáltatóknál dolgozó szakemberek számára, 

illetve az autizmust és az Autizmus- specifikus Támogatott Foglalkoztatás 

szolgáltatást munkáltatók számára bemutató kisfilm készítése (a 4862 

kódjelű program keretében). 

K-2519/1/2011.
Látássérültek Észak-moi Regionális Elemi és Foglalkoztatási Rehab. 

Kp. Alapítvány
2011.03.01 2011.12.31 14 610 000

Látássérült személyek részére rehabilitációs központok működtetése, elemi 

rehabilitáció nyújtása (a 41171 kódjelű program keretében). 

K-1927/5/2011. Fehér Bot Alapítvány 2011.03.01 2011.12.31
32 574 000

Látássérült személyek részére rehabilitációs központok működtetése, elemi 

rehabilitáció nyújtása (a 41171 kódjelű program keretében). 

K-2520/1/2011 Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete 2011.03.01 2011.12.31 8 691 000
Látássérült személyek részére rehabilitációs központok működtetése, elemi 

rehabilitáció nyújtása (a 41171 kódjelű program keretében). 

K-2533/1/2011. Ki-Látás Közhasznú Alapítvány 2011.03.01 2011.12.31 10 593 000
Látássérült személyek részére rehabilitációs központok működtetése, elemi 

rehabilitáció nyújtása (a 41171 kódjelű program keretében). 

K-1933/4/2011 Siketvakok Országos Egyesülete 2011.03.01 2011.12.31 7 590 000
Látássérült személyek részére rehabilitációs központok működtetése, elemi 

rehabilitáció nyújtása (a 41171 kódjelű program keretében). 

K-1932/3/2011 Szempont Alapítvány 2011.03.01 2011.12.31 19 544 000
Látássérült személyek részére rehabilitációs központok működtetése, elemi 

rehabilitáció nyújtása (a 41171 kódjelű program keretében). 

K-2176/3/2011 Vakok és Gyengénlátók Győr- Moson-Sopron Megyei Egyesülete 2011.03.01 2011.12.31 15 711 000
Látássérült személyek részére rehabilitációs központok működtetése, elemi 

rehabilitáció nyújtása (a 41171 kódjelű program keretében). 

K-2172/4/2011 Kreatív Formák Alapítvány 2011.03.01 2011.12.31 15 000 000
Látássérült személyek részére rehabilitációs központok működtetése, elemi 

rehabilitáció nyújtása (a 41171 kódjelű program keretében). 

K-2723/1/2011
Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI, 

Diákotthon és Gyermekotthon
2011.08.28 2012.12.31 7 655 000

Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében a 

pályaorientációt, és a szakképzést segítő szolgáltatáscsomag kidolgozása (a 

3841 kódjelű program keretében)

K-2792/6/2011 AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület 2011.09.15 2012.04.15 5 653 500
Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a 

fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak 

és szolgáltatásainak támogatása 2011 (11121 kódjelű program keretében)

K-2800/6/2011 Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2011.09.15 2012.04.15 8 592 200
Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a 

fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak 

és szolgáltatásainak támogatása 2011 (11121 kódjelű program keretében)

K-2822/6/2011 AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány 2011.09.15 2012.04.15 7 737 005
Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a 

fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak 

és szolgáltatásainak támogatása 2011 (11121 kódjelű program keretében)

K-2808/6/2011 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-Létért Alapítvány 2011.09.15 2012.04.15 7 673 800
Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a 

fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak 

és szolgáltatásainak támogatása 2011 (11121 kódjelű program keretében)

K-2825/6/2011 Salva Vita Alapítvány 2011.09.15 2012.04.15 5 526 050
Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a 

fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak 

és szolgáltatásainak támogatása 2011 (11121 kódjelű program keretében)



K-2841/6/2012 Halmozottan Sérültek Hajdú-Bihar Megyei Szülőszövetsége 2011.09.15 2012.04.15 8 399 029
Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a 

fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak 

és szolgáltatásainak támogatása 2011 (11121 kódjelű program keretében)

K-2824/6/2011 Moravcsik Alapítvány 2011.09.15 2012.04.15 9 126 080
Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a 

fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak 

és szolgáltatásainak támogatása 2011 (11121 kódjelű program keretében)

K-2748/6/2011 Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület 2011.09.15 2012.04.15 6 744 977
Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a 

fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak 

és szolgáltatásainak támogatása 2011 (11121 kódjelű program keretében)

K-2803/6/2011 Kék Madár Alapítvány 2011.09.15 2012.04.15 8 417 914
Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a 

fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak 

és szolgáltatásainak támogatása 2011 (11121 kódjelű program keretében)

K-2761/6/2011 Hallatlan Alapítvány 2011.09.15 2012.04.15 7 822 186
Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a 

fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak 

és szolgáltatásainak támogatása 2011 (11121 kódjelű program keretében)

K-2797/6/2011 ÉFOÉSZ Tapolcai Közhasznú Egyesülete 2011.09.15 2012.04.15 9 815 172
Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a 

fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak 

és szolgáltatásainak támogatása 2011 (11121 kódjelű program keretében)

K-2768/7/2011 NEO Segítőkutya Egyesület 2011.09.15 2012.04.15 5 291 753
Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a 

fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak 

és szolgáltatásainak támogatása 2011 (11121 kódjelű program keretében)

K-3822/1/2010 RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2010.10.01 2012.03.31 6 300 000

A speciális szakiskolában végzett fiatalok elhelyezkedését segítő iskolai 

alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás-modell fejlesztése (a 41041 kódjelű 

program keretében).


