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Egyesületünk célja, hogy ellássa tagjai érdekvédelmét egyéni és társadalmi szinten, 

azaz módot nyújtson tagjai érdekeinek kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok 

érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket.  Egyesületünk következetesen törekszik 

a tagok érdekével összhangban a tevékenységi körébe tartozó feladatok végrehajtására. 

E tevékenységet közhasznú szervezet formájában végzi, nyereség és vagyonszerzési 

cél nélkül szolgálja.  

Egyesületünk a támogatási kérelemben, szakmai tervben és költségtervben 

meghatározottak szerint használta fel az állami támogatást.  

Egyesületünk az elmúlt évben az alapszabályban foglaltak szerint működött. 

A 2018. évben 315 fő tagtársunk fizette be a tagdíját. Előző évről 16 fő 

tagdíjhátralékost tartunk nyilván. Egyesületünknek jelenleg nincs 18 év alatti tagja. 

2018-ban 15 fő új tagot regisztrált egyesületünk. Irodai munkánkat 1 fő főállású 

alkalmazott illetve 1 fő megbízási szerződéssel látja el.  Egyesületünkben 10 fő 

önkéntes segíti munkánkat. Heti 20 órában áll rendelkezésre irodánk az ügyfélfogadási 

időben tagjaink számára. A 2018. évben technikai eszköztárunkat sikerül bővíteni, egy 

multi funkciós fénymásoló illetve egy asztali számítógép vásárlásával. 2018-ban 

egyesületünk 1 pályázatot nyújtott be, ami sikeresnek bizonyult. Szolgáltatásainkat 

éves szinten több mint 500-an vették igénybe: az elmúlt évben 515 fő regisztrált ügyfél 

kereste fel egyesületünket személyesen, telefonon illetve e-mailben.  

Elnökségünk nagy hangsúlyt fektet a tagjaink mentális gondozására, hiszen a 

látássérültek egy része hajlamos a befelé fordulásra nem mozdul ki otthonából, nem 

vesz részt programokon. Ezért szervezünk kulturális és szabadidős programokat 

számukra, hogy kimozduljanak otthonról, érezzék, hogy az egyesület mindenkor a 

hátuk mögött áll. Ezen programok lebonyolításában nagy segítséget nyújtanak az 

önkénteseink. Programjainkon közel 187 fő vett részt. Egyesületünkben két klub 

működik, Nyíregyháza, Tiszalök Klubok, Az elmúlt évben 9 alkalommal nyílt 

lehetőség arra, hogy helyi szinten összefogják a tagságot. Kiemelkedőnek tartjuk a 

nyíregyházi klub által szervezett Anyák napi illetve fehérbot napi ünnepséget,melynek   

költségeit saját forrásból finanszíroztuk. 

Kulturális tevékenységünk keretében ellátogattunk tagtársainkkal együtt hazánk 

történelmi borvidékére Tokajba, ahol idegenvezető segítségével részletesen 

megismerkedtünk a város történelmével. Ellátogattunk a helytörténeti illetve 

bormúzeumba. Egyesületi karácsonyi ünnepségén kultúrcsoportunk is közreműködött, 

illetve önkéntes segítőnk húzta a talpalávalót. A szabadidős tevékenységünkhöz 

tartozott a sárospataki vár megtekintése, ellátogattunk  a 

Hortobágyra,Sátoraljaújhelyre,Miskolctapolcára. , „Ez a mi napunk” című programba 

mi is bekapcsolódtunk.  Szabadidős tevékenység keretében színházi előadásokon 



vettünk részt, az Akku Egyesület narrációs előadásokat biztosított egyesületünk tagjai 

számára. 

2018-ban egyesületi támogatásban 15 tagtársunk részesült. Aktívan részt veszünk az 

SZJA 1%-ék gyűjtésében, és a központtól kapott SZJA 1%-ot az előírásnak 

megfelelően használtuk fel a tagság javára: 15 tagtársunk részére tudtunk a központi 

SZJA 1%-ék segítségével ingyen segédeszközöket adományozni. Öt tagtársunk pedig 

egyesületünk eszközparkjából kölcsönzi a számára megfelelő segédeszközt, illetve 

segítünk tagjaink részére igény szerint segédeszközök vásárlásának lebonyolításában. . 

Szabadidős programot 15 alkalommal szervezett egyesületünk. Kulturális program 13 

alkalommal volt, ezeken a programokon átlagosan 11 fő vett részt. Egyesületünk a 

tavalyi évben 1 alkalommal szervezett kerekasztal beszélgetést, melynek témája 

tagtársaink érdekérvényesítése volt, illetve 3 alkalommal képviseltette magát más 

szervezetek által szervezett szakmai rendezvényeken.  

2018-ban 12 alkalommal készítettük el egyesületünk hírlevelét. Ezt 20 tagtársunk 

részére illetve az MVGYOSZ részére is megküldtük.  

Egyesületünk honlapját 125 fő látogatta, honlapunkon megjelentetjük az MVGYOSZ 

hírleveleit, szolgáltatásait illetve egyesületünk híreit, információs anyagait.  Postai 

úton 4 alkalommal  840 db tájékoztatót, felszólítót illetve programokra invitáló levelet 

küldtünk ki.  

Egyesületünk a tagság részére megküldi az MVGYOSZ-től kapott hírleveleket, melyre 

fel vagyunk iratkozva saját e-mail címünkkel .Ezen túlmenően a facebook-n 58 tagja 

van a zártcsoportunknak,ahol a különböző események,programok beszámolóit,töltjük 

fel folyamatosan. Az MVGYOSZ által megjelentett újságra (Vakok Világa) 1 

előfizetésünk van, rendezvényein 4 alkalommal vettünk részt, illetve 1 alkalommal 5 

fővel az országos küldöttértekezleten,két alkalommal az egyesületi elnökök tanácsán. 

Az elmúlt évben 5 partnerszervezettel sikerült együttműködési megállapodást kötnünk, 

akik anyagilag illetve más módon segítik munkánkat. (Tiszavíz Zrt., Biztonságos 

Életért Egyesület,Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit 

Kft.). A szakmai programok megvalósításához a Fehérbot Alapítvány nyújt segítséget. 

Az elemi rehabilitációban a látás elvesztése nemcsak mentális gondot okoz, hanem az 

egész életvitelét át kell szervezni az egyénnek. Ennek a külvilág felé megjelenítésében 

érzékenyítés keretében az alapítvány munkatársai nyújtottak segítséget .A 

pszichotikusok egyesülete mentális állapot javításában segíti tagjainkat.  Kapcsolatot 

tartunk minden olyan egyesülettel, szervezettel, aki a munkánkhoz segítséget nyújt. 

Ilyenek pl. a Civil Ház, Önkormányzat, Vörös Kereszt, Lions klub, Rotary klub stb.  

Megpróbáljuk a külföldi társ szervezetekkel is tartani személyesen a kapcsolatot, bár 

az utóbbi időben financiális dolgok miatt egyre nehezebb.  Kapcsolataink kialakítása 

sor 

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. január 22. 

 

       Leitner Viola 
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