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cégszerű aláírás
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MÉRLEG
adatok E forintban

Sor
szám

Tétel megnevezése

Előző év

Előző évek
helyesbítései

Tárgyév

1

A. Befektetett eszközök

1 263 994

0

1 244 696

2

I. Immat javak

14 375

0

11 096

3

II. Tárgyi eszközök

1 249 619

0

1 233 600

4

III. Befektetett pügyi eszközök 0

0

0

5

IV. Értékhelyesbítés

0

0

0

6

Forgóeszközök

699 375

0

492 411

7

I. Készletek

0

0

0

8

II. Követelések

408 154

0

392 327

9

III. Értékpapírok

251 185

0

0

10

IV. Pénzeszközök

40 036

0

100 084

11

C.Aktív időbeli elhatárolások 4 320

0

0

12

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 967689

0

1 737 107

13

D. Saját tőke

96 968

0

-

14.

I. Induló tőke

250 375

0

15.

II. Tőkeváltozás

-130 218

0

16

Lekötött tartalék

0

0

0

17

Értékelési tartalék

0

0

0

18

Tárgyévi eredmény alaptev

-26 189

0

19

Tárgyévi eredmény váll tev

0

0

0

20

E. Céltartalékok

0

0

0

21

F Kötelezettségek

17 348

0

27 988

22

I. Hosszú lejáratú

0

0

0

23

II. Rövid lejáratú

17 348

0

27 988

24

G. Passzív időbeli elhatárolás

1 856 373

0

1 721 885

25

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 967 689

0

1 737 107

Kelt: Budapest. 2012. július 6.

12 766
250 375

-

156 408

-

106 734
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cégszerű aláírás

II. Eredménykimutatás
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EREDMÉNYKIMUTATÁS
adatok E forintban

Sor
szám

Tétel megnevezése

Előző év
Váll tev

Alaptev

Előző évek helyesbítései
Összes

Alaptev Válltev

Összes

Tárgyév
Alaptev Váll tev Összes

1

Értesítés nettó árbevétele

0

13351

13351

306

2870

3176

2

Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

0

0

0

0

3

Egyéb bevételek

1651169

0

1651169

140184

0

140184

0

0

0

4
5

Ebből: tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
támogatások

6

Pénzügyi műveletek bevételei

7

Rendkívüli bevételek

8
9
10

Ebből: alapítótól kapott befizetés
támogatások
A. Összes bevétel

1334361

0

1334361

140184

0

140184

85798

0

85798

1825

0

1825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1736967

13351

1750318

142315

2870

145185

1736967

13351

1750318

142315

2870

145185

11

Ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

12

Anyagjellegű ráfordítások

344918

0

344918

36211

0

36211

13

Személyi jellegű ráfordítások

257075

13351

270426

61514

2870

64384

5

14

Ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

15

Értékcsökkenési leírás

16

Egyéb ráfordítások

17

Pénzügyi műveletek ráfordításai

18

Rendkívüli ráfordítások

19
20
21
22
23
24
23

B. Összes ráfordítás
Ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény
Jóváhagyott osztalék
E. Tárgyévi eredmény

17426

0

17426

4743

0

4743

50920

0

50920

19313

0

19313

1110221

0

1110221

132005

0

132005

22

0

22

7

0

7

0

0

0

0

0

0

1763156

13351

1776507

249049

2870

251919

1763156

13351

1776507

249049

2870

251919

-26189

0

-26189

-106734

0

0

0

-26189

0

-26189

0

0

0

-26189

0

-26189

6

0 -106734

Tájékoztató adatok
Sor
szám
1
2
3
4
5
6

Tétel megnevezése
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Összeg

Központi költségvetési támogatás
Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
Normatív támogatás
SZJA kiutalt 1%
Közszolgáltatási bevétel

Kelt: Budapest, 2012. július 6.

cégszerű aláírás
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137 089
0
0
0
0
0

III.

Kiegészítő melléklet

Statisztikai számjel: 18127492 9499 561 01

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
1139 Budapest,Pap Károly u. 4-6.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2012. 05. 29. zárómérleghez

Budapest, 2012. július 6.

Szervezet felelős vezetője
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A közalapítvány:
Neve:
Székhelye:
Az alapítás időpontja:
A működés megkezdésének
időpontja:
Alapító:
Alapítói jogok gyakorlója:
Kuratórium elnöke:
Ügyvezető igazgató:
Könyvvizsgáló:
Beszámoló összeállítója:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
1139 Budapest Pap Károly u. 4-6.
2007. 07 21.
2007. 07 21.
A Magyar Köztársaság Kormánya
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Kovács Gábor
Szauer Csilla
Lőrincz Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft
1064 Budapest Vörösmarty u. 65. Lőrincz Tibor
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 Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) 2012. május 29-én jogerőre
emelkedett a Közalapítványt megszüntető végzése alapján került sor ezen ZÁRÓ beszámoló
összeállítására.
Ez a beszámoló átfogó képet nyújt a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2012. január 1. - 2012. május 29-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 jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011.évi CLXXV. 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
9

A közalapítvány terven felüli értékcsökkenést abban az esetben számol el, ha az eszköz
megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható.
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 2012. évi gazdálkodása

1. Bevételek
A Közalapítvány a 2012. évi működésére a költségvetésből nem kapott támogatást. A
jogutódként alakult nonprofit Kft. 2012. évi működési költségét 2012. május 10-én kapta
meg. Tehát az év első négy hónapjában a szervezet Közalapítványként működött a
Közalapítvány tartalékából. Vállalkozói tevékenységből származó bevétele 2.870 E Ft volt. A
2011. évről áthúzódó befektetéseink alapján 1.825 E Ft kamatbevételt realizáltunk.
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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
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
Közhasznú célú kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) Egyéb támogatás
Egyéb bevétel
Pénzügyi műveletek bevétele
- kamatbevétel
Közhasznú tevékenység összes bevétele:

Érték (e Ft)
140 184
0
139 765
419
3 176
1 825
1 825
145 185

2.1.2. Közhasznú tevékenység ráfordításai:
Megnevezés
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
- Ebből : vezető tisztségviselők juttatásai
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen:
Tárgy évi eredmény: -106 734 E Ft
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Érték (eFt)
36 210
64 384
4 743
19 313
132 005
7
251 919

2.1.3. Egyéb ráfordítások részletezése:
Az egyéb ráfordítások összege 132.005 eFt, amely a pályázatokhoz kapcsolódó ráfordításokat
tartalmazza. Ebből:
- természetbeni támogatások költségei: 31.058 eFt
- pénzbeli támogatásként kiutalt és elszámolt összeg: 100.947 eFt
A Közalapítvány a folytonosság szigorú betartásával vezette könyveit.
2.1.4. Eredmény:
A tárgy évi eredmény -106.734 eFt
2.2. A közalapítvány 2012. évi mérlegének bemutatása
A közalapítvány
1.737.107 eFt.

mérlegében

az

eszközök

és

források

egyező

végösszege:

2.2.1. Eszközök:
2.2.1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak állományváltozása:
adatok E forintban
Bruttó állomány változása
növekedés
csökkenés
0
0
14
14
14

Megnevezés
Szellemi termékek
Ingatlan
Egyéb berendezés
Tárgyi eszközök
Összesen

Nyitó
32 122
1 263 027
92 751
1 355 778
1 387 900

Megnevezés
Szellemi termékek
Ingatlan
Egyéb berendezés
Tárgyi eszközök
Összesen

Értékcsökkenés állomány változása
Nyitó
növekedés
csökkenés
17 747
3 279
0
44 502
10 327
0
61 656
5 706
0
106 158
16 033
0
123 905
19 313
0

0
0
0
0
0

Záró
32 122
1 263 027
92 765
1 355 792
1 387 914

Záró
21 026
54 829
67 363
122 192
143 218

A táblázatban kimutatott tárgy évi értékcsökkenés összege 19 313 eFt.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök nettó záró értéke:1 244 696 eFt.

2.2.1.2. Befektetett pénzügyi eszközök:
Befektetett pénzügyi eszköze a Közalapítványnak nincs.
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Nettó állomány
dec. 31.
11 096
1 208 197
25 402
1 233 599
1 244 696

2.2.1.3. Forgóeszközök:
Rövid lejáratú követelések

Érték (eFt)

Vevők
Adott előleg
Munkavállalókkal szembeni
Pályázókkal szembeni követelések
Összesen:

849
0
223
391 255
392 327

A pályázókkal szembeni követelések: a pályázóknak kiutalt, de még azzal el nem számolt
pályázati összegeket mutatja.
2.2.1.4. Értékpapírok:
Értékpapírral nem rendelkezik a Közalapítvány
2.2.1.5. Pénzeszközök:
Megnevezés

Érték (eFt)
320
99 764
100 084

Pénztár
Bankszámlák
Összesen:

A közalapítvány által fenntartott iskolák 2012. május havi normatív támogatása még a
közalapítvány bankszámlájára érkezett a megszüntetési időpont után 25 605 837 Ft. A
Közalapítvány megszüntetése miatt ezt a normatívát a Nonprofit Kft. számlájáról utaltuk
tovább az iskolának.
2.3. Források:
2.3.1. Saját tőke:
Megnevezés

Érték (eFt)

Induló tőke
Tőkeváltozás
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
Saját tőke összesen:

-

250 375
156 407
106 734
- 12 766

A Közalapítvány a 2012. évi működése során a 251 919 eFt működési költségekkel szembe
145 185 eFt bevétel áll. Ennek különbsége adja a 106 734 eFt-os veszteséget. Ez a veszteség
az előző évi saját tőke 93 967 eFt-os összegével összevetve eredményezi a 12 766 eFt-os
negatív saját tőke összeget. A működési költségek fejezeti célú finanszírozási hiánya okozza,
hogy a Közalapítvány elveszítette a saját tőkéjét és ezen belül a törzs vagyonát is. a fejezeti
célú működési támogatást már a Nonprofit Kft-re címezték a költségvetésben és május
hónapban átutalták a Kft. számlájára.
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2.3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek:
Rövid lejáratú kötelezettség: 27.988 eFt (NAV+RIDENS iskola)
Adókötelezettségek, a nyilvántartás és az adófolyószámla között lényeges eltérés nincs.
2.3.3. Passzív időbeli elhatárolás:
Megnevezés
Működésre kapott fel nem használt forrás
Lebonyolításra kapott fel nem használt forrás
Szolgáltatásra kapott fel nem használt forrás
Pénzbeli továbbadandó forrás
Értékcsökkenés fedezete
Kamatbevétel elhatárolás (Dobbantó visszafizetés)
Előző időszaki előlegbe kiadott
Programok fel nem használt forrás elhatárolása
Passzív időbeli elhatárolás mindösszesen:

Érték (eFt)
0
12 623
32 087
412 190
1 424 468
6 066
0
16 451
1 721 885

Költségek passzív időbeli elhatárolása mindösszesen: 1 721 885 e Ft
III. A beszámolóval kapcsolatos egyéb kiegészítő információk:
-

Zálogjoggal biztosított kötelezettségek nincsenek.
Céltartalékot nem képeztünk.
Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma: 46 fő
Kuratóriumi és Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja 4 743 eFt
Veszélyes hulladék nem képződik az alapítvány működési területén.
Környezetvédelmi kötelezettségei nincsenek az alapítványnak

IV.
A könyvvizsgáló részére fizetett díjazás:
A könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet és
egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatást végzett.
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IV. Közhasznúsági melléklet a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről
IV.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 komplex
rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolása. Célja továbbá 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.
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 nemzetközi tapasztalatok
alapján szakmai-módszertani ajánlásokat dolgoz ki, és gondoskodik azok hozzáférhetővé
tételéről.
5) A pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgáltatások körében országos
pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt a különleges gondozás feladataiban közreműködő
pedagógiai szakszolgálat intézményei részére.
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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IV.2 Az FSZK átalakulásának folyamata, valamint működése 2012-ben
A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű
intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII.30.) Korm. határozatban a Kormány az általa alapított
közalapítványokhoz és alapítványokhoz rendelt feladatok ellátása hatékonyságának
felülvizsgálatáról rendelkezett, kötelezte továbbá az ott felhívott minisztereket, hogy a
vizsgálat alapján szükségessé váló intézkedésekre – az alapítványok által történő
feladatellátás hatékonyabbá tételéhez – a Kormány számára együttes előterjesztésben
tegyenek javaslatot.
A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű
intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII.30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás
megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat
1. pontjában a Kormány megbízta az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert és a
kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert, hogy tegyék meg a szükséges
intézkedéseket, az ott megjelölt közalapítványok és alapítványok megszüntetése érdekében
azzal, hogy az érintett alapítványok, közalapítványok céljainak megvalósítására, feladatának
további ellátására többségi részesedéssel, közhasznú szervezetként, nonprofit gazdasági
társaságot kíván alapítani. A 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 1.5. pontja ilyen
alapítványként nevesíti a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványt is.
Az 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat szerint elvégzett felülvizsgálati eljárás
megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat
1. pontja alapján, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
megszüntetéséről szóló 1121/2011. (IV. 28.) Korm. határozat 1. pontja szerint, a Kormány az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 2. § (1) bekezdése alapján kezdeményezte a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány megszüntetését arra
hivatkozással, hogy a Közalapítvány céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására
többségi állami tulajdoni részesedés biztosításával közhasznú szervezetnek minősülő, jogi
személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaságot kíván alapítani.
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. ennek megfelelően
2012. január 12-én került bejegyzésre és kezdte meg működését. 2012. április 2-án aláírásra
került az Alapító és a Társaság között az a közhasznú keretszerződés, mely a Társaság
közhasznú feladatainak ellátását hivatott előmozdítani a 2012. április 2. – 2014. május 31.
időszakban. 2012. április 24-én pedig megkötésre került az a támogatási szerződés, melyben az
Alapító a Társaság 2012. évi működési célú kiadásaihoz, nyújt pénzügyi támogatást
200.000.000 Ft összeggel.
Az Alapító 2012. április 11-én hozta meg az 1/2012 (III. 30.), 2/2012 (III. 30.), 3/2012 (III. 30.),
4/2012 (III. 30.) számú határozatokat, melyekben a Közalapítvány és a Társaság közötti
jogutódlás és vagyonátadás kereteit deklarálta. Ennek alapján 2012. április 30. napjával a
munkajogi és egyéb, egyoldalú kötelezettségvállalások vonatkozásában a Fogyatékos
Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány általános jogutódja a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
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A Fővárosi Törvényszék az Alapító által 2012. április 12-én benyújtott kérelem alapján 2012.
május 29-i dátummal a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványt
megszüntette és elrendelte törlését a nyilvántartásból.
Az FSZK az érintett időszakban a jogalkotó és az Alapító szándékának megfelelően
együttműködve Dr. Kazai Viktor vagyonelszámolóval előkészítette a tevékenységek teljes
zárását, valamint a fejlesztések és a közalapítványi vagyon átadásának dokumentumait a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. felé.
A fent említett folyamatok zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az FSZK tizenegy fős
kuratóriuma által megtartott négy kuratóriumi ülésen meghozott határozatokban 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).
A Közalapítvány öttagú Felügyelő Bizottsága 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 2012. évben is számíthattunk azokra a szakértő kollégákra, a Közalapítvány ügyvédjére,
belső ellenőrére és könyvvizsgálójára, akik tanácsaikkal, javaslataikkal segítették jogszerű és
szabályos működésünket.

Köszönjük Támogatóinknak és Partnereinknek az elmúlt öt évben a Közalapítvány felé
tanúsított bizalmukat. Reméljük a közös munkát a Nonprofit Kft. keretein belül is lesz
alkalmunk folytatni.
Kiemelt köszönettel tartozunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőinek és
munkatársainak bizalmáért és támogatásáért, hiszen így közös erővel járulhattunk
hozzá a hazai fogyatékosságügyi fejlesztések sikeréhez.
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IV.3 Az FSZK szakmai tevékenysége
Jelen közhasznú melléklet IV.1 pontban említett cél és feladatrendszer alapján az FSZK 2012ben futó programjait ismerteti a következő bontásban


A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex
(re)habilitációjának elősegítése, a komplex rehabilitációban közreműködők
tevékenységének összehangolása



A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásában közreműködő-intézmény
rendszer tervszerű fejlesztése, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését,
oktatását szolgáló pedagógiai programok, megoldások, eljárások kifejlesztése



Fejlesztések az általános hátránykezelés kereteinek kialakításáért

Az IV.3 pontban ismertetett programok összefoglaló táblázatát az 1. számú melléklet
tartalmazza
IV.3.1 Szakmai programok a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi
integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése, a komplex rehabilitációban
közreműködők tevékenységének összehangolása érdekében
IV.3.1.1 A fogyatékos emberek közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférését
segítő programok
IV.3.1.1.1 Szolgáltatásfejlesztési programok
A TÁMOP 5.4.5-11/1 kiemelt projekt: A fizikai és info-kommunikációs
akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” című kiemelt projekt és kiegészítése
(kódszám: 1714)
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.
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A kiemelt projektben a Közalapítvány hozzájárul a fogyatékos személyek számára ápolástgondozást nyújtó szociális intézmények férőhelykiváltását támogató stratégia
megvalósításához is. A kiemelt projekt tervezett költségvetése: 448.730.000 Ft.
A projekt kezdeti időszakában az alábbi tevékenységek valósultak meg:
1. A TÁMOP-5.4.5-07/1-2007-0001 kiemelt projekt kidolgozott és akkreditált képzési
programok áttekintése, a Közalapítvány által tervezett 10 képzési program oktatói
igényeinek összeállítása, valamint a képzések széles körű elterjesztéséhez
kapcsolódóan további Képzők Képzése Oktatási Programok (KKOP) előkészítése,
oktatói igények és specifikációk kidolgozása.
2. Az oktatókat biztosító közbeszerzési eljárás előkészítése. A korábban kidolgozott
képzési programok középfokú adaptációjának előkészítése tananyagok kiválasztása,
fejlesztő munkacsoportok tagjainak felkutatása, kapcsolatfelvétel a lehetséges
együttműködő iskolákkal, valamint egyenlő esélyű hozzáférést biztosító színházi
előadás szervezése és lebonyolítása.
3. Az intézményi férőhely kiváltást támogató mentorhálózat előkészítése: az
intézmények tájékoztatása a TIOP-3.4.1.A-11/1 pályázatról, valamint a további
együttműködés lehetőségeiről. Szakmai tanácsadás megvalósítása az intézményekben
a komplex támogatási szükséglet felmérésekkel, valamint a leendő kiváltási folyamat
beruházási feladatait illetően. Folyamatos részvétel az Intézményi Férőhely Kiváltást
Koordináló Országos Testület (IFKKOT) szakmai munkájában.
4. A TÁMOP-5.4.6.A-12/2 azonosítószámú pályázati program nyertesi számára
módszertani kísérés szolgáltatás tervezése.
IV.3.1.1.2 Pályázati programok
„Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig
terjedő időszakra” című program (kódszám: 21182)
A 2011. január 11-től 2012. augusztus 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 tolmácsszolgálat támogatására kerül sor. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma jogelődje felkérésének megfelelően a Közalapítvány
Magyar Jelnyelvi Programirodája bonyolítja a tárgyidőszakban a pályáztatást illetve látja el
folyamatosan a szolgálatok működésének szakmai és pénzügyi ellenőrzését.
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 tárgyidőszakban felhasználásra került
3.275.734,- Ft.
„Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás 21182-es pályázati program meghosszabbítása 2012.
április 1-jétől május 31-ig terjedő időszakra” című program (program kód: 21281)
A 2012. április 1-től május 31-ig megvalósuló program célja a 21182 kódszámú pályázati
programban meghatározott, minimum szolgáltatási és szakmai követelmények biztosítása
mellett a 2012. március 31-ig jelnyelvi tolmácsszolgáltatást végző szervezetekkel a
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támogatási szerződések hatályának meghosszabbítása 2012. április 1-jétől 2012. május 31-ig
terjedő időszakra.
A program tervezett összköltségvetése 64.613.000 Ft, melyet a 2750-1/2012-FOGY számú
Együttműködési Megállapodás biztosít. Az összeg az Együttműködési Megállapodás 1. pont
b) alpontjában megjelölt szerződésmódosítások alapján, az ott meghatározott időszak
finanszírozására fordítható.
„Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2012. június 1-jétől 2015.
március 31-ig terjedő időszakra” című program (program kód: 21281)
A 2012. január 10-től 2013. június 30-ig megvalósuló program célja a jelnyelvi
tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének
feltételeiről szóló 62/2011. (XI.10.) NEFMI rendelet alapján a térítésmentes jelnyelvi
tolmácsszolgáltatás állami támogatásának igénybevételére irányuló pályázati program
lebonyolítása. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogelődje és a Közalapítvány
Együttműködési Megállapodás keretén belül közösen bonyolítja a pályázat 2012. június 1.2013. március 31. közötti megvalósítási szakaszát.
A program tervezett összköltségvetése 355.387.000 Ft, melyet a 2750-1/2012-FOGY számú
Együttműködési Megállapodás biztosít. Ebből 328.717.000 Ft az Együttműködési
Megállapodás 1. pont a) alpontjában megjelölt pályázaton nyertes szervezeteknek
továbbadandó összeg, bruttó 26.670.000 Ft pedig lebonyolítói díjra fordítható.
„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-e volt. A pályázati keretösszeg 104.357.000 Ft
volt és a pályázók 4.000.000 – 10.000.000 Ft közötti összegben igényelhettek támogatást.
2011. augusztus 31-én a közalapítvány Kuratóriuma döntött a pályázatokról, amely által 15 db
nyertes pályázó részesült támogatásban.
A pályázók kiértesítését követően megkötésre kerültek a támogatási szerződések. A pályázók
2011. szeptember 15. és 2012. április 15. közötti időszakban valósíthatták meg szakmai
programjaikat. A pályázók több esetben kisebb tartalmi változtatások engedélyezését
kérvényezték, amelyek a támogatási szerződések módosításával érvényesítésre kerültek. A
szakmai programok a megvalósítási időszak alatt megfelelő ütemben és tartalommal
lebonyolításra kerültek.
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2012. április 30-ig a pályázók záró szakmai és pénzügyi beszámolót nyújtottak be, amelyek
elfogadását követően a támogatási összeg visszatartott része is kifizetésre kerül számukra.
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.
IV.3.1.2 A fogyatékos emberek komplex rehabilitációját elősegítő programok
IV.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)
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 2011ben 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, majd a 2011/2012. tanév 2. félévétől 4 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, valamint a munkaerő-piaci
szereplőkkel való kapcsolati háló kiépítése érdekében –felhívás keretében- mentorok
bevonására került sor. A munkaerő-piaci mentor feladata a hallássérült fiatalok
pályaorientációjának, pályaválasztásának, életpálya-tervezésének és munkaerő-piaci
beilleszkedésének támogatása, illetve részvétel az erre irányuló komplex programcsomag
kipróbálásában, és együttműködési megállapodások létrehozása erre nyitott munkáltatókkal.
A mentorok három napos felkészítésen vettek részt, valamint havi rendszerességgel workshop
keretében folyamatos szakmai egyeztetések kísérik munkájukat. A diákok lehetőségeinek
bővítése céljából 2012. március hónapban diákvállalkozási roadshow szervezésére és
lebonyolítására került sor a négy együttműködő partner intézményeiben, melynek keretében
bemutatkozott egy már jól működő hallássérült diákvállalkozás. A tavaszi félévben
monitorozások kísérik a nagymodell programot, elősegítve ezzel a kipróbálás
eredményességét.
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 13 586 250 Ft.
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„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 megvalósítása során a kutatás eredményeire alapozva egyedi, egyszeri támogatás
keretében egy integrált úszótanfolyam megszervezésére és lebonyolítására nyílt lehetőség a
Nyírbátori Gyermekvédelmi Központban élő fogyatékos és nem fogyatékos gyermekek
számára a kutatócsoport ajánlásai alapján.
A program összköltségvetése 2.000.000 Ft, melynek fedezetét az FSZK saját forrása adta. A
tárgyévben 382.835 Ft került felhasználásra.
Autism Europe 2013 konferencia támogatása (kódszám: 41101)
A Közalapítvány 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 megrendezett 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
adta. 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)
A Közalapítvány Kuratóriuma 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.
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A 2012. május 1. és 2014. április 30. között megvalósuló program célja a megváltozott
munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeinek javítása. A
projekt előkészítő tevékenységei a pályázati felhívás megjelenésétől, 2011. november 23. 2012. április 30-ig zajlottak. Tárgyidőszakban került véglegesítésre a megvalósíthatósági
tanulmány, illetve 2012. január 18-án a konzorcium benyújtotta pályázatát, melynek
befogadásáról a közreműködő szervezet 2012. január 27-én értesítette a Közalapítványt.
Elkészült továbbá a kommunikációs stratégia és a szükségletfelmérést feldolgozó
háttértanulmány. A pályázatot a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője
támogatásra érdemesnek ítélte; a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.
A program tervezett összköltségvetése 5.117.550.471Ft volt, az igényelt támogatás összege
4.893.801.824Ft, melyből az FSZK szakmai megvalósításra tervezett forrásigénye
805.418.800 Ft. A támogató szervezet döntése alapján a projekt összköltsége 4.900.000.000
Ft, a megítélt támogatás összege 4.676.251.353 Ft, amelyből az FSZK alprojektje 100
százalékos támogatási intenzitás mellett 784.112.800 Ft. Tárgyévben 6.064.050 Ft került
felhasználásra.
IV.3.1.2.2 Pályázati programok
„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.
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
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bemutatására. A résztvevők tapasztalataikat a 2011. december 5-én tartott programzáró
konferencián vitathatták meg.
A program zárásáról a Kuratórium 755/2012.(III.29.) számú határozatában döntött.
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 1.939.154 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 tesztelése 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 szakemberekből álló munkacsoport kiválasztására
pályázati úton került sor. A szakmai munkacsoport tevékenysége a szolgáltatási modell
kialakításán kívül monitoring biztosítására és további szakmai szolgáltatás nyújtására is
kiterjedt.
A programeredményei:
- kialakításra került a „Speciális szakiskolában végzett fiatalok elhelyezkedését segítő
szakiskolai alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás-modell és az ahhoz tartozó
terjesztési terv, valamint dokumentációs rendszer;
 a program keretében 24 fő diák és/vagy fiatal bevonása történt meg.
 7 fő fiatal munkavállaló elhelyezkedése valósult meg,
A program a tervezett ütemezés szerint valósult meg.
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 125.631 Ft került felhasználásra.
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„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 valósította meg.
Az elemi rehabilitációs szolgáltatásról a szervezetek havonta jelentést tettek, emellett a
program ideje alatt helyszínenként két monitorozás is történt. A monitorozást az FSZK és a
Vakok Állami Intézete közösen végezték. A program ideje alatt teljesült szolgáltatásokról a
kedvezményezettek 2012. február 15-ig nyújtottak be szakmai és pénzügyi beszámolót. A
Kuratórium a program zárásáról a 765/2012.(IV.19.) számú határozatában döntött.
A program tervezett összköltségvetése 132.000.000 Ft, melynek fedezetét a Nemzeti
Erőforrás Minisztériummal megkötött 52218-9/2011 számú vállalkozási szerződés adta,
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 70.420.631Ft került felhasználásra.
„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.
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A pályázat meghirdetése után a Közalapítvány Kuratóriumának döntése értelmében az alábbi
10 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 pályázók a támogatási szerződések szerinti határidővel benyújtották a beszámolóikat. A
pályázati összegek felhasználása a benyújtott és jóváhagyott költségvetések szerint valósult
meg. A Kuratórium a program zárásáról a 756/2012.(III.29.) számú határozatában döntött.
A program összköltségvetése 13.000.000 Ft, melynek fedezetét az Emberi Erőforrások
Minisztériuma jogelődjével megkötött 58414-6/2011-FOGY vállalkozási szerződés adta. A
programra a Támogatótól befolyt összeg 12.350.000 Ft volt, melyből tárgyévben 12.350.000
Ft került felhasználásra.
IV.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
IV.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. A programot a Kuratórium 758/2012.(III.29.) sz.
FSZK kuratóriumi határozattal lezárta.
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. A honlap az alábbi linken érhető el:
www.lepjunk.hu. A honlaphoz kapcsolódó, 2011-re vonatkozó beszámoló és elszámolás
elfogadásáról 743/2012.(II.23.) számú határozatával döntött a Közalapítvány Kuratóriuma.
A program összköltsége 2011-ben 1.000.000 Ft volt, melynek fedezetét a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal kötött 53941-3/2011 számú szerződés adta. A honlap működtetése 2012-ben
is folytatódott. A feltöltésben, a szülőkkel történő kommunikációban résztvevő szülő
szakértővel 2012. március 9-i dátummal megbízási szerződést kötöttünk. Megbízása 2012.
július 31-i tart. A megbízási díj forrását a 3021 kódszámú „Szülősegítő szolgáltatások
támogatása” című pályázathoz kapcsolódóan befizetett regisztrációs díjakból megmaradt
580 000 Ft képezi. Tárgyévben felhasználásra került 90 000 Ft.
IV.3.2.2 Pályázati programok
„Szülősegítő szolgáltatások támogatása” című pályázati program (kódszám: 3121)
A 2011. október és 2011. december között megvalósuló program célja a szülősegítő
szolgáltatások támogatása volt. 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 90 fő sajátos nevelési igényű
gyermeket nevelő szülő vett részt. A támogatottakra vonatkozó elszámolási határidő 2012.
január 20. volt. A szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról, a program
zárásáról 743/2012.(II.23) számú határozatával döntött a Közalapítvány Kuratóriuma.
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, a
Siketvakok Országos Egyesülete kapta, a 3121 kódszámú program keretében tervezett
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szülősegítő kiadvány összeállítására. Az érintett szervezetettel a szerződéskötésre 2012.
január 23-án került sor. Az Egyesület beszámolási, elszámolási kötelezettségét 2012. május
15-i határidővel teljesítette.
A program összköltsége 4.000.000 Ft volt, melynek fedezetét az Emberi Erőforrások
Minisztériuma jogelődjével kötött 53941-3/2011 számú szerződés adta, a teljes összeg 2011ben került felhasználásra. A 164.102 Ft, SZJA 1 % (2010. év után járó) felhasználására
tárgyévben került sor.
„Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása a közoktatási intézményekben II.”
című pályázati program (kódszám: 31131)
A Közalapítvány Kuratóriuma 2011. augusztus 31-i ülésén, 696/2011.(VIII.25.) számú
határozatával döntött az Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása a közoktatási
intézményekben II. című pályázati program meghirdetéséről. A kiírás közzétételére az EMMI
jogelődje és az FSZK között létrejött együttműködési megállapodás (száma: 119422-1/2011)
aláírását követően, 2012. február 7-én került sor.
A pályázat célja a minőségi, autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése
a közoktatási intézményekben. A következő tevékenységek támogatására lehetett pályázni:
mentorálás, eszközbeszerzés, képzésen való részvétel. Az első forduló nyertesei kizárólag
mentorálásra pályázhattak. Beadási határidőre 33 db pályázat érkezett, összesen 46.344.346 Ft
támogatási igénnyel. A rendelkezésre álló keretösszeg (20 millió Ft) 16 pályázó támogatását
teszi lehetővé. A támogatásról 764/2012.(IV.19.) számú határozatával döntött a
Közalapítvány Kuratóriuma. A támogatott szervezetekkel történő szerződéskötésre várhatóan
2012 júniusában kerül sor.
A program összköltsége 20.000.000 Ft, melynek fedezetét az Emberi Erőforrások
Minisztériumával kötött 119422-1/2011 számú együttműködési megállapodás biztosítja. A
NEFMI az FSZK által készített részbeszámoló és részelszámolás benyújtását követően
(határidő: 2012. június 15.), számla ellenében 1 millió Ft lebonyolítási díjat fizet az FSZK
jogutódjának. A lebonyolításért járó összegből tárgyében már felhasználásra került 500 000
Ft.
IV.3.3 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 megvalósult kutatásfejlesztési program, amelynek szakmai és pénzügyi záró beszámolóját 2012. január 26-án
733/2012. (I.26.) számú határozatával fogadta el az FSZK Kuratóriuma, és 2012. január 30-án
került benyújtásra a támogatást biztosító Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési
igazgatóságához.
A program elindítását a közoktatási törvény módosítása (126.§) tette indokolttá. A változás
értelmében a megyei és megyei jogú városi fenntartók által kijelölt szakiskolák előkészítő
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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 nyújtott 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 teremtette meg, lehetőséget kínálva a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének rendellenességével küzdő diákoknak tanulmányaik befejezésére és a
munkaerő-piaci kompetenciák megszerzésére. Mindez új oktatási tartalmak fejlesztésével, a
megvalósításban részt vevő pedagógusok, intézményvezetők képzésével és támogatásával
valósult meg, építve a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok, sikeres programok tapasztalataira.
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. A projekt
hivatalos zárását követően nemcsak folytatódik az iskolákban a Dobbantó, hanem a csoportok
száma is gyarapszik: két helyszínen egy osztály helyett kettő, egy harmadik intézményben
három dobbantós csoportot működtetnek, míg egy további intézmény az iskola falain kívül a
város fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézményében is kiemelkedő eredményeket ér el. A
program sikerességét bizonyítja, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatási
Államtitkársága 2012 januárjában a Dobbantó programot alapul véve, a projekt szakértőit
kérte fel a Köznevelési Híd I. program szakmai koncepciójának és kerettantervének
elkészítésére.
A Dobbantó program iránt jelentős a nemzetközi érdeklődés is. 2012 januárjában az
Eurofound nyolc európai országra kiterjedő, a fiatalok munkaerő-piaci helyzetét elősegítő jó
gyakorlatokat számba vevő kutatása számára készült esettanulmány a programról. Márciusban
az Európai Bizottság megbízásából készülő, a második esély típusú iskolák jó gyakorlatának a
többségi képzésben alkalmazható megoldásokat vizsgáló kutatói keresték meg a programot,
áprilisban pedig az OECD Innovatív tanulási környezetek c. kutatása, a jó példákat
mélységében is elemző második kutatási körébe került be a Dobbantó. Ugyancsak nemzetközi
eredménynek számít, hogy az Európai Bizottság által létrehozott, 2011 – 2013 között
működő, a korai iskolaelhagyás mérséklését célzó tematikus munkacsoportban nem
kormányzati képviselőkét a Dobbantó program vezetője képviseli Magyarországot.
A program összköltsége 962.993.596 Ft volt (850.000.000 Ft támogatás + 112.618.596 Ft
kamatbevétel), amelynek fedezetét a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal megkötött FKA-KT47/2007 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 Ftból 0 Ft került felhasználásra, a fel nem használt összeg 2.609.163 Ft.

IV.4 Egyéb szakmai fejlesztések
A szervezet életében speciális feladatként jelent meg 2008. szeptember 1-jétől az NGYIK
Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma fenntartói feladatainak ellátása. Az
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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.
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.
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.
IV.4.2 Felnőttképzési tevékenység
Felnőttképzési programok
„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 képzés célja a pedagógiai szakés szakmai szolgáltatók szakembereinek egységes, komplex szemléletű (pedagógiai,
gyógypedagógiai) diagnózis kialakítására való képesség kialakítása, melynek folyamatában
partnerként támaszkodnak 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 továbbképzés sikeres elvégzéséről 21 fő kapott tanúsítványt . A program 2012. január 28-án
befejeződött.
A program összköltsége 1 141 288 Ft, melynek fedezetét önköltséges alapon a résztvevők
állták. Tárgyévben felhasználásra került 421 608 Ft.

„Mindenki számára elérhető konferenciák, rendezvények, szabadidős programok” című
képzési program (kódszám: 71211)
A 2012. március 8-án megvalósuló képzés azoknak az intézményeknek, szakembereknek
szakmai segítségnyújtás, akik szakmai előadássorozatot, konferenciát, találkozót, rendezvényt
kívánnak minden érdeklődő számára hozzáférhetővé, elérhetővé tenni.
A program résztvevői rendelkeztek valamilyen előzetes szakmai tapasztalattal, így könnyen
megtalálták egymással a közös hangot. Ezzel együtt a megjelentek az általános értelemben
vett akadálymentesítésen kívül például a többszörös sérültséggel járó akadályok elhárítására
alkalmas módszerek, és sokan jogosan a viszonylag könnyen kivitelezhető megoldások iránt
érdeklődtek. Szóba kerültek a jó adottságokkal rendelkező helyszínek ismérvei, valamint a
speciális szolgáltatást nyújtó szervezetek úgyszintén. Többeket a közös gondolkodás, és a
későbbi kapcsolattartás igénye is motivált, melyet örömmel támogatunk magunk is.
Érdekes színfoltként jelent meg a különféle tematika - környezetvédelem, a foglalkozásegészségügy, a vidékfejlesztés, valamint a hitélettel összefüggő, fogyatékos fiatalokat célzó –
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szerint meghirdetett szabadidős programok, összejövetelek, workshop-okra jellemző
rendezvényszervezési előkészületek hasonlóságai, és a specifikumokból adódó eltérések.
A képzés az elméleti háttér bemutatásán kívül, saját élményeket mozgósítva, kisfilmek
bemutatásával és speciális kommunikációt segítő eszközök kipróbálásával mélyítette el a
képzésre jelentkező 14 fő elhivatott szakember eddigi tudását. Zárásként a tanúsítványokon
kívül, több, a témában íródott hasznos kiadvánnyal bocsájtottuk útjára résztvevőinket.
A résztvevők a továbbképzés sikeres elvégzéséről 14 fő kapott tanúsítványt.
A program összköltsége 140 595 Ft, melynek fedezete az alábbiak szerint valósult meg:
önköltséges alapon a résztvevők által 140 000 Ft, Közalapítvány által 595 Ft. Tárgyévben
felhasználásra került 140 595 Ft.
IV. 4.3 Minőségirányítási rendszer fejlesztése
A 2012-es év első negyedéve az átalakulás jegyében a Minőségirányítási rendszer
felülvizsgálatáról és átalakításáról szól. Külső szakértő bevonásával megkezdtük a szervezet
átalakulását érintő folyamatok alapozását és kidolgozását.
IV.5 Hazai együttműködések és nemzetközi kapcsolatok
Az FSZK a 2012. évben szakmai fejlesztési koncepciónknak megfelelően bővítette
nemzetközi szerepvállalásainak körét.
Az FSZK bekapcsolódott a European Social Network munkájába is. A szervezet Varsóban
tartott éves konferenciáján, valamint az intézmények kiváltását támogató képzéseken vettünk
részt először Brighton-ban, majd 2012 első negyedévében Prágában.
Az FSZK 2008. februárja óta aktív tagja az E2C-Europe (Városok, Intézmények és Második
Esély Iskolák Európai Szervezete) hálózatnak, a Dobbantó szakmai 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
képzési központ Európa négy régiójában hoz létre második esély iskolák pedagógusait
támogató módszertani központokat, az FSZK Kelet-Európában válik e tudás központjává. A
hálózat kiépülése megkezdődött.
Az EMMI 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. A munkacsoport tevékenységében való aktív részvétel folyamatos.
A Dobbantó program iránt jelentős a nemzetközi érdeklődés is. 2012 januárjában az
Eurofound nyolc európai országra kiterjedő, a fiatalok munkaerő-piaci helyzetét elősegítő jó
gyakorlatokat számba vevő kutatása számára készült esettanulmány a programról. Márciusban
az Európai Bizottság megbízásából készülő, a második esély típusú iskolák jó gyakorlatának a
többségi képzésben alkalmazható megoldásokat vizsgáló kutatói keresték meg a programot.
Mind az Európai Bizottság jelen kutatása, mind pedig az OECD 2011-ben folytatott Innovatív
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tanulási környezetek c. kutatása esetében a jó példákat mélységében is elemző második
kutatási körbe is bevonásra került a Dobbantó, azaz olyan jó gyakorlatnak számít az EU, az
OECD oktatáskutatói szemében, amelyből a nemzetközi szereplők is tanulhatnak.
A programok tekintetében egy nemzetközi kezdeményezésben volt alkalma a szervezetnek
szerepet vállalni.
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/tapasztalatok feldolgozása történik.
A 2012. év során a lengyel partner intézmények által rendezett workshop került
megrendezésre. A workshop során a korábbiakban felvázolt szülősegítő útmutató vázlatának
megvitatása, az elkészült dokumentumok egyeztetése, valamint a szülősegítő honlap egyes
elemeinek megvitatása történt. Továbbá lehetőség nyílt gyógypedagógiai intézmény, illetve a
hallássérültek országos szövetségének meglátogatására is. Hazai oldalról készült egy magyar
nyelvű tájékoztató anyag, amely komplex segítséget nyújt a hallássérült gyermeket nevelő
szülőknek a diagnózistól az iskolaválasztásig. Továbbá készült egy bemutató anyag, amely a
Hallod?! Szülőklub Egyesület tevékenységét mutatja be, ösztönözve ezzel a többi szülősegítő
szervezetet tevékenységük kibontakoztatására.
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.
IV.6 Kommunikáció
Közalapítványunk 2012-ben is fontos feladatának tekintette a korábban már kiépített
kapcsolatok ápolását, illetve partnereinek körének bővítését és új együttműködések
kialakítását.
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. Folyamatosan frissül
aktuális hírekkel a Közalapítvány munkájáról, a nemzetközi és a magyar fogyatékos ügyről.

34

Facebook
Aktív forgalommal jelen vagyunk a Facebook közösségi portálon is.
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 2500 embert érünk el nap, mint nap híreinkkel.
Érzékenyítés
A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola május 3-án ünnepelte 11. születésnapját, az
elmúlt évek hagyományait követve sportesemények, tehetségkutató, szépségsátrak és
főzőversenyek között idén kimagasló szerepet szántak az esélyegyenlőség bemutatására, így
kapott meghívást Közalapítványunk, mint az esélysátor főszereplője.
Fő célunk az érzékenyítés, az ismeretek bővítése a fogyatékos emberek világáról.
A főiskola jellegéből adódóan nagy hangsúlyt fektettünk a kommunikációs, életminőséget
javító, támogató eszközök színes palettájának bemutatására.
Ezek mellet a hallgatók többek között kipróbálhatták a fejegeret, és a kerekesszéket, milyen
fehérbottal közlekedni .A bátrabbak megtapasztalták, mennyire akadálymentes a főiskolájuk,
amit dokumentáltak is egy kamera segítségével.
Örömmel fogadtunk minden vállalkozó fiatalt, aki a saját tapasztalása alapján kívánta
megismerni az akadályozottság fogalmát.
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V. Mellékletek
1. számú melléklet: Programok összefoglaló táblázata
2. számú melléklet: Pályázati tevékenységhez kapcsolódó támogatott szervezetek listája
(célszerinti juttatások)
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