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BESZAMOLÔ 2012.JANUAR 1. -2012.DECEMBER 31.
KOZOTTI IDSZAKROL

EgyesuletUnk 2004-óta a lOPk.60.205/2004 számü bIrósági végzés alapján,mint
kiemelkedöen közhasznü szervezet végzi munkáját Szabolcs Szatmár Bereg
megyében. Egyesuletunk a 2012-es évben alapszabályának és a vonatkozó
rendelkezéseknek megfelelôen valamint az elnokség által elfogadott eves
munkaterv alapján dolgozott.
Egyesuletunk megtartotta elsö elnokségi ülésétjanuár 31-en ,ahol elkészItette
munkatervét,melyben hónapos bontásban határozta meg az elnök és az elnokség
feladatait. Mar az év elején is láttuk,hogy egyesuletunk nehéz gazdasági év elé
néz,hiszen mar az elözö évben is nehezen érkeztek meg pályázati pénzeink.
Folyamatosan figyeltuk a pályázati kiIrásokat és örömmel láttuk,hogy az NEA
két olyan pályázatot is ajánlott,amelyben egyesuletunk is részt tud venni. Az
NEA-s pályázatunkat az Esza helyett a Wekerle Sándor Alapkezelöhoz
nyüjtottuk be és a müködési koltségre igenyelt pályázatunkat mar elbIrálták
szakmailag jónak találták, de egyenlöre pénzhez nemjuthattunk,ugyan 25 0.000
Ft támogatást kaphatnánk,de az állam nem tudja biztosItani erre a keretosszeget.
A másik NEA-s pályázatunk ,amely egy 3 napos program megvalósItásához kért
támogatást jelenleg elbIrálás alatt van. Október hónapban kaptuk a tájékoztatást
arról, hogy a benyüjtott pályázatunk szakmailag megfelelô,de pénzforrás
hiányában támogatni nem tudják. Az MVGYOSZ is meghirdette müködési
koltségtámogatásra a pályázatát,Igy mind három pályázat beadási határidej e
2012.03.31 .volt. Az MVGYOSZ .-hez beadott pályázatunkat május közepére
bIrálták el és abból kiderült,hogy egyesuletunk 2.724.620 Ft-rajogosult. A
szovetség késôbbiekben arról tájékoztatta egyesUletunket,hogy az Emberi
Erôforrások Minisztériuma az MVGYOSZ számára leosztott keret összeget
csokkentette,Igy az egyesuleteknek nyüjtható támogatást is csökkenteni kellett.
Igy egyesuletUnk 2012-es évre 2.601.212. Ft támogatást kapott. A támogatás
elsô részeként 2012. 05.3 1.én 399.660 Ft elöleget utaltak. Augusztus 22-en
érkezett meg 2.071.551 Ft a számlánkra,a maradek 5%-ot pedig akkor kapjuk
meg,ha pontosan a kiIrásnak megfelelöen számolunk el a felhasznált
pénzosszeggel a szövetség felé. Ebben a pályázatban müködési koltsegre és 3
részfeladat rnegvalosItasara kaptuk a támogatást.
Erdekvédelem,érdekképviselet,információs iroda(információ nyujtas — egyesulet
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által üzemeltetett hIrlevél)rehabilitáció,habilitáció és hasznos szabadidö
eltöltése.
Az elsö hIrlevelet julius 31 .-én készItettUk el, raktuk fel egyesUletunk honlapjára
,illetve jutattuk el partner szervezeteinkhez. A második hIrlevelet
2012.szeptember 30-ig készItettük el és jutattuk el partnerszervezeteinkhez es
raktuk fel egyesuletunk honlapjára. Igy teljesItettük az egyik részfeladatunkat,
készItettük el az információs hIrlevelet. EgyesuletUnknek biztosItani kellett a
mflködést, Igy 2012.01 .01 .-én 3.641.052 Ft volt számlánkon, amelyböl egészen
2012.08.31-ig kellett biztosItanunk egyesuletunk folyamatos munkáját. A
támogatások késése miatt az egyesulet likviditása is veszélybe kerulhet. Az
egyesulet záró egyenlege 2012.12.31.én 884.375 Ft. A dolgozók munkabérének
egy részét a munkaugyi kozpont rehabilitációs bértámogatásból biztosItotta,Igy
az egyesuletnek a törvény szerint elöIrt bérkompenzációt kellett elöteremteni a
dolgozók részére. Az egyesulet elnöke tiszteletdIjban nem részesül. Igy látható,
hogy keyes olyan programot tudtunk szervezni tagjainkat, amellyel a szabadidôs
tevekenységuket tudtuk volna biztosItani. Elmondhatjuk azért, hogy tartalmas
életet élt egyesuletunk,hiszen kultürcsoportunk részt vett a fogyatékosok
fesztiválján. EgyesUletunk kultürcsoportja meghIvást kapott a Fehérbot
AlapItvány fehérbot napi rendezvényére. Az egyesulet által szervezett
gyüléseken és unnepségeken ( Fehérbot nap,karácsony) az énekkar és a
kultürcsoport szInvonalas müsorral kedveskedett tagtársainknak. Az
egyesuletben rnüködö énekkar vezetöje néhány alkalommal részt vehetett olyan
kulturális seregszemlén, ahol lehetösége volt az egyesulet népszerüsItésére és
munkájának tájékoztatására. Igy Székesfehérváron a Lions Kiub által szervezett
programon május hónapban, julius hónapban Kolozsváron egy nemzetközi
kulturális seregszemlén, decemberben a Horizont Kultürcsoport karácsonyi
rendezvényén valamint a müjégpálya dIsztermében.
Egyesuletunk egyetlen kirándulást szervezett Egerbe, ezen a kiránduláson 43 fö
vett részt. Megismerkedhettek Eger történelmi nevezetességeivel és sétát
tehettek a Szépasszony volgyében.
Az érdekképviseleti rnunkánkkal osszeffigg, hogy kapcsolatot tartunk azokkal az
iskolákkal, oktatási intézményekkel, amelyekben iskoláskorü látássérült
gyermek tagjaink oktatásban részesülnek. Az MVGYOSZ a 2010-es év SZJA
1%-ából egyesuletunk részére 233.590Ft-ot biztosItott, melyböl a törvény adta
lehetöségeknek megfelelöen müködési koltségre 30%-ot forditott. A fennmaradó
osszegböl iskolás tanulóink speciális ffizet igényét elégItettuk ki. Egyetlen
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támogatásra kell gondolni - egy kézi nagyItót,amelyet az iskolai
tanulmányainál használ egy másik tanuló részére pedig az iskola vásárolt egy
eszközt. A magánszemélyek SZJA felajánlása 86.192 Ft volt. Ebbôl 30%-ot
rnüködési koltségre fordItottunk, a fennmaradó osszegböl tanulmányi támogatást
kaptak azok az iskolás tanulók,akik az MVGYOSZ SZJA-s támogatásába nem
fértek bele.
Folyamatosan tájékoztattuk tagtársainkat a 2012-es évben bevezetett törvényi
változásokról, hiszen 201 2.jülius 1 -töl változtak a Munkatörvénykonyv egyes
paragrafusai. Megváltoztak a fogyatékkal élôk támogatási rendszerei és mar
2012.március 31-ig bevezetésre kerult a III. fokü rokkant nyugdIjasok 57
alattiak felulvizsgálata. December hónapban tájékoztattuk tagtársainkat az
utazási kedvezményekkel kapcsolatos torvényekröl és munkavállaló
tagtársainkat pedig az üj rehabilitációs bértámogatás bevezetésével kapcsolatos
torvényekröl. Ezzel az üj törvénnyel egyutt az NRSZH üj pályázati rendszert
dolgozott ki a rehabilitációs bértámogatásra, amelyben egyesUletunk nern tudott
részt venni. Az év folyamán az FSZK-hoz nyüjtottunk be két pályázatot. E két
pályázatunkat elutasItották, mivel szakmailag sem felelt meg a
kovetelményeknek. Ekkor döntOtt elnökségunk ügy,hogy 2012.11.01 .-töl egy
kUlsôs pályázatIróval köt megállapodást és remeljuk,,hogy eredményesebb
pályázatokat készIthetünk közösen. 2012.12.31 -ig három pályázatunk készUlt el,
kerult beadásra. A Svájci —Magyar Civil Alap melynek fö programja egy
egészségmegörzô program lenne, jelenleg elbIrálás alatt all. ValószInüleg
február végére lesz eredményhirdetés. Az NEA mflködési pályázatára a
maximális összegre adtuk be pályázatunkat. Azt a tájékoztatást kaptuk, emailon,
hogy pályázatunk érvényes,elbIrálás alafl all.
Adománygyüjtô pályázati lehetöséggel élve a Palánta AlapItványtól pályázat
ütján konyvadományokat nyertunk,amelyet karácsonyi ajándékként kaptak meg
tagtársaink. A karácsonyi rendezvényunk 2012.december 18-an került
megrendezésre, ahol a konyvadományok mellett kulturális müsorral
kedveskedtünk tagjainknak a müsort Bocskai Magda vezette. Fellépett Pregitzer
Fruzsina szInmüvésznö,és az egyesulet kultürcsoportja. A rendezvény végén
közös ebéddel láttuk vendégul tagjainkat. A Bige Holding csoport és a Start Kft.
által szervezett ételosztásban 50 adag alt tagtársaink rendelkezésére. 14 napon
keresztül juthattak Igy olyan rászorult tagtársaink meleg ebédhez, akiknek e
támogatás nélkül szegényes left volna meg a karácsonyuk is. A Bige
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Holdingnak a támogatásnál meg az volt a kikotése,hogy csak nyIregyházi
lakosok vehetnek részt a támogatásban.
A nyIregyházi Polgármesteri Hivatal által hirdetett pályázatokon is
megpróbáltunk programokhoz támogatást biztosItani egyesUletunk számára. Igy
nyertes pályázatunk volt a kozbiztonsági alapnál,ahol l2OeFt értékben
jelzölámpás csomópontokat szereltethettUnk fel idökapcsolóval. Ezzel célunk az
volt, hogy kevesebb konfliktus legyen a jelzölámpák komyékén lakó látó
kozosségekkel, hogy ne zavarjuk nyugalmukat. A civil alaphoz és a kulturális
alaphoz benyüjtott pályázatunkat értékelés nélkül utasItották el,azzal az
indoklással,hogy ugyanazon idöpontra meghirdetett pályázatok esetén egy
szervezet csak egyetlen alaptól kaphat támogatást. EgyesuletUnk a szociális és
kulturális alaphoz beadott pályázatán 6OeFt támogatást nyert,melyet a
karácsonyi rendezvényre lehetett felhasználnia. Igy a pályázattal az volt célunk,
hogy forrnáljuk kozosségunket. Egyesuletunk 2012 év elején felkérést kapott a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levéltártól egy program elökészItéséhez.
Amelynek feladata az iskolák által megszervezett tanItási órákon a sérült
gyermekek számára a levéltárban használatos segédeszkozok használatának
segItése. Ehhez a Levéltárnak pályázatot kellett elkészItenie,ahol egyesuletunk
mint tanácsadó müködOtt közre. Nyertes pályázat esetén egyesuletUnknek a
tevôleges segItségnyájtás left volna a feladata az eszköz használatnál. A
Levéltártól eddig tájékoztatást nem kaptunk, valószInü oka,hogy a pályázatuk
nem nyert,a projektet nem támogatták.
2012.október 20-an egyesuletunk a gyöngyösi Bugát Pal Kórházban a kórház
által szervezett fehérbot napi rendezvényen vett részt, ahol elöadás hangzott el a
,,zene szerepe a látássérült gyerekek életében” cImmel, az elöadást Jakab
Sándorné tartotta, majd ezt követöen Markóczi Máriával és Görömbei
Ferencnével játékos érzékenyItö programot mutattak be az érdeklödöknek. E
program célja az volt, hogy a látó felnöttek és gyerekek átérezhessék milyen
látássérUltként élni és egyszerü feladatokat megoldani. Hasonló érzékenyItö
programokat tartottunk azokban az iskolákban, ahol látássérult tanulóinkat
oktatják. Ezekkel a foglalkozásokkal az volt a célunk,hogy a látó osztálytársak
segItsék konnyebben elfogadják a látássérült osztálytársaikat.
Egyesületünk két közgyülést tartott az év folyamán,elnökségunk rendszeresen
két havonta ülésezett. A 2012.11.06-an megtartott kozgyfllésen tájékoztatás
hangzott el az üjonnan megjelent Civil Torvénnyel kapcsolatosan arról, hogy
egyesuletunknek módosItania kell az Alapszabályát. Az Alapszabály módosItás
ezen a gyülésen megtörtént és a szukséges dokumentumok a torvényben
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rneghatározott határidön belül leadásra kerültek a nyIregyházi Torvényszékre. A
beszámolási idöszak végéig a törvényszék részéröl meg nem érkezett meg a
jogerôs határozat. Erre az Alapszabály módosItásra azért is volt szukség,mert
2013.-ban a kozhasznüsági jelentést elektronikus ñton kell eljuttatnunk az
Országos B Irósági Hivatalhoz,az egyesulet j ogál lásának rnódosItásával
egyUtt,rnely módosItást minden esetben az alapszabály kell hogy tartalmazza.

Egyuttmükodési megállapodása van egyesuletunknek a Fehérbot Alapitvány
Rehabilitációs kozpontjával, munka rehabilitációs csoportjával, valarnint a
tamogatószolgálattal. Igy igény szerint tudtunk lehetôséget biztosItani tagjaink
számára (az év folyamán 10 fô) ,akik a rehabilitációs kozpont által ajánlott két
modulban választható lehetöség kent készülhettek fel az önálló megváltozott
életre. Ot tagtársunk a munka rehabilitációs csoporton keresztül juthatott
rnunkalehetöséghez. Nem all pontos adat a rendelkezésünkre, de egyesuletunk
munkaképes korü tagjainak kb. 15-20%-a jelenleg is munkavállalóként dolgozik.
Nincs pontos információnk arról, adatvédelmi okok miatt hogy az általunk
ajánlott támogatási szolgáltatásokkal hány tagtársunk élt.

Irodánk Ugyfélfogadása átlagosan és hetente kb. 10-15 fö volt. Ez személyes
megkeresés ütján különbözô segItségnyüjtással történô feladat megoldás volt.
Több alkalommal igényeltek tanácsadást különbözö adatlapok kitöltését.
Informatikus munkatársunktól számItástechnikával kapc solatos problérnáik
megoldására válaszokat. December hónapban az iroda forgalma megnovekedett,
hiszen erre az idäszakra esik a következö év tagdIj befizetési kotelezettség. Az
egyesUlet telefon forgalma havi átlagban 20-25 fô,akik ezt a lehetôséget
használva kértek egyesuletunktôl ktilönbözô ugyekben tájékoztatást.
Az egyesulet irodájában dolgozó munkatársaknak nemcsak a tagok részére kell
tájékoztatást és segItséget adni,mert mint kiemelkedôen közhasznü szervezet a
segItségnyüjtás a nern tag látássérült számára is kötelezô. FelvilágosItó rnunkát
kell folytatnunk az üjonnan látássérUltté vált személyek esetében is.
Tapasztalatunk az, hogy nagyon sok esetben nern kapnak kellö felvilágositast a
szakrendelôben ajogaikról és lehetöségeikröl. Ezért forduihat elö nagyon sok
esetben az,hogy a látássérült aki hozzánk fordul meg nern en el azt a
szintet,hogy tagnak felvehessük. Ezekkel a leendô tagtársakkal is kapcsolatot
kell, hogy tartsunk,de természetesen csak akkor,ha ezt ôk is igénylik. Valószinü,
hogy e kapcsolattartásnak az eredménye lehet az, hogy idôközben látása annyit
romlik,hogy megfelel az alapszabályban meghatározott kovetelrnénynek és
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rendelkezik 4 db komplett számItógép, melyböl kettö teijesen akadálymentes
látássérulten is jól használható. Irodánkban lehetöség van fénymásolásra, illetve
szeptember hónaptól kezdve iratok spirálozására is. Tanulóink számára igény
szerint tankonyveket jegyzeteket számukra fontos iskolai dokumentumokat
másolhatunk. Informatikusunk segItségével igény szerint tankonyveket
digitalizálhatunk. Az irodában önálló életvitelt segItö eszközök állnak a tagság
rendelkezésére, amelyek ingyenesen kölcsönözhetök, kipróbálhatók.
EgyesUletunk tagsága közül ebben az évben 5 f’ó vette igénybe ezt a szolgáltatást
és ebböl két fônél jelenleg is kölcsönzésben vannak az életvitelt segItö eszközök.
Az iroda dolgozóinak és az elnokség tag] ainak feladata közzé tartozik ,hogy
folyamatosan keressék a lehetöségét a dolgozni vágyó tagjaink részére a
munkavállalás területén. Ezért a mar emlItett munka rehabilitációs kozpont
mellett kapesolatot tartunk a Horizontex Kft.-vel, a Start Rehabilitációs Kft.-vel,
a Pirehabbal és a megyében müködö olyan megváltozott munkaképességüeket
foglalkoztató cégekkel,ahol tag] ainknak munkalehetöséget tudnánk biztositani.

Egyesuletunk elnoksége a 2012-es évben 13 db határozatot hozott, ezek
megtalálhatók a határozatok konyvében. A határozatok megvalósItását,
vegrehajtását a mindenkori felelösök ellenörizték. Az egyesuletben müködö
felugyelö bizottság az általa meghatározott munkaterv szerint végezte munkáját,
készItette el beszámolóját. Ezek a dokumentumok az egyesulet irattárában
megtekinthetök az irodavezetö jelenlétében.
Az egyesulet Irásos dokumentumai az irodában a tagság rendelkezésére állnak,
az irodavezetô segItségével hozzáférhetöek,de ezekröl másolat nem készIthetö.
Több alkalommal is egyesuletUnk képviseltette magát olyan konferenciákon,
ahol táj ékoztatást kaptak a megváltozott munkaképességüekkel kapcsolatos
változásokról, a látássérulteket érintö törvényi változásokról. Egyesuletunket két
ifS képviselte az MVGYOSZ által 2O12.jiinius 3-5 között megtartott vezetôi
továbbképzésen, ahol az 1 napos tájékoztatón az MVGYOSZ hivatalvezetöjének
es pénzugyi vezetöjének a tájékoztatását haligathattuk meg.
Egyesuletunk vezetösége a 2013-as évre vonatkozóan tagdIj emelést a
kozgyülésnek nem javasolt. Igy az egyesulet tagjai számára az eves tagdIj
3000Ft/fZS. Az egyesulet elnoksége ügy határozott, hogy az elveszett tagkonyvek
pótlása esetén 1 00OFt koltséget kell megfizetnie a tagnak.
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2012.december 31.-en taglétszámunk 306 fö.

Ebböl:
230 fôvaktag
60 fô aug látó
16 fö gyengén látó
14 év alatti, aid tagdIjmentes 7 fö

EgyesUletUnk az elôzö évekhez hasonlóan több partnerszervezettel is
folyamatosan kapcsolatot tart:
Megyei Kozgyülés
Megyei Jogü Város Polgármesteri Hivatala
Fehérbot AlapItvány
Móricz Zsigmond Megyei Konyvtár
Móricz Zsigmond SzInház
Móricz Zsigmond Müvelödési Ház
NyIrségi Civil Ház
Elsö NyIregyházi Lions Kiub
Szabolcs Takarékszövetkezet
Fötaxi
Tiszalök Polgármesteri Hivatal
Tiszabercel Polgármesteri Hivatal
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal
TiszavIz VIzerömü Tiszalök
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Iparkamara
NyIregyházi Fôiskola
Start Rehabilitációs Vállalat
Bige Holding Csoport
Esélycentrum

Magánszemélyek, helyi médiák és olyan oktatási és nevelési intézmények,
valamint a speciális szakiskolák,ahol látássérUlt gyerekeket képeznek.

KérjUk, támogassa adományával egyesuletünket
Számlaszámunk:688001 09-11055664 Szabolcs-TakarékszOvetkezet NyIregyháza
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2012.december hónapban látogatást tettünk a Jósa András Kórház szemészeti
osztályán, ahol a Labrador Kft ugyvezetöjével tájékoztattuk az érintett szemszak
orvosokat, arról,hogy az OEP kiterjesztette az E nagyItók támogatását. Igy mar
több olyan nagyItó eszköz Irható fel receptre, amely a szukséges nyomtatványok
kitöltésével és eljuttatásával az OEP részére kedvezményes vásárlási lehetöséget
biztosIt.

Egyesuletunkben müködö kiubok igyekeztek olyan programokat
biztosItani tagjaik részére,amellyel az egészségrnegôrzô programban,a
kulturálisprogramban és más szabadidôs tevekenységekben tölthették el
idejüket. A szabadidös programok eltöltéséhez nagy segItséget nyüjtott
nemcsak a kiubtagok részére,hanem az egyesulet érdeklödö látássérult tagjainak
is a Móricz Zsigmond SzInház bemutató délelötti elôadásaira nyüjtott
kedvezményes szInházjegyek lehetösége. Alkalmanként 10 tagtársunk
látogathatta az elöadásokat. Egyesuletunkben 4 látássérult kiub müködik.
A Viktória Sport Kiub ebben az évben sajnos a pénzügyi nehézségek miatt es az
FMSZ országos szervezete hibái miatt a 2012-es évben semmilyen
versenyprogramban nem vehettek részt. Felkérést kaptak ugyan egy nemzetközi
tekeversenyre, Lôcsére, amelyen finanszIrozási és szállItási nehézségek miatt
szintén nem tudtak részt venni. A Fogyatékos Sportolók Szovetségében végzett
munkájukért viszont a december hónapban megtartott sportgálán okievelet és
serleget kaptak.

A Tiszalökön müködö risz Kiub havi rendszerességgel tartotta
klubfoglalkozásait. A klubnak célja,hogy konnyebbé tegye a látássérültek
minden napjait,formálja a mentális gondolkodásukat,tartalmassá tegye az egyUtt
töltött perceket. A kiub tagok több alkalommal is részt vettek a hajdünánási
fUrdöben egészségmegörzö program keretében közös flirdésen.
Tiszalök várossá válásának 20.dik évfordulója alkalmából a városi ünnepség
keretében a kiub plakettet kapott. Kirándulást tett a kiub a Nemzeti galériába
Budapestre,ahova meghIvták az egyesuletben müködö kiubok tagjait is.

A Tiszavasváriban mflködô Szivárvány Kiub hasonlóan havonta tartja
klubfoglalkozásait,ahol tartalmas programot szerveztek tagjaik részére. Közös
fiirdözés volt a hajdñnánási és tiszavasvári strandon,kirándulást szerveztek a
hajdünánási müzeumba. A Tiszavasváriban lévö strandon nem csak közOs
flirdôzés,hanem alkalmanként öhön fözés és szalonnasütés is volt.

Kérjük, támogassa adományával egyesuletunket
Szãmlaszãmunk:688001 09-11055664 Szabolcs-Takarékszovetkezet NyIregyháza
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Szeptemberben Vadasparki látogatáson vettek részt,ahol a fogyatékosok
számára szervezett napon kedvezményt biztosItottak minden fogyatékkal élönek.
Evente két alkalommal unnepelik meg a születés és névnapokat.

A nyIregyházi SzIvvel Látók Kiubja minden hónap utolsó péntekén tartotta
klubfoglalkozásait. A kiub tagjai alkotják az egyesuletben müködö Ambrózy
Dalárdát,Igy a klubtagok,akik az énekkarba is járnak a kiub foglalkozásokon
kIvul két hetente találkoznak. Részt vettek hajdüboszorményben a Fehérbot
AlapItvány által szervezett farsangi rendezvényen,valamint a Hajdüdorogon
megtartott Fehérbot napi rendezvényen,ahol az énekkar székely népdalokat
Jakab Sándorné pedig a CD-jéröl énekelt. A kiubtagok látogatást tettek a Tuzson
János Botanikus Kertbe. Több alkalommal is találkoztak a Tiszabercelen
mflködö Idösek Foglalkoztatójának tagjaival közös programokat szerveztek
együtt ( szalonnasUtés,közös fözés).
Elmondhatjuk,hogy az év folyamán több kirándulást szervezett a kiub, Igy jártak
Rozsnyón, a zempléni hegysegben, és Komlóskán. A komlóskai kiránduláson
találkozhattak a Télapóval és Krampuszával — a kiubtagokat a gyönyorü
hóesésében mikuláscsomaggal ajándékozták meg.

Mind három kiub tagjai szerveztek anyák napi ünnepséget. Részt vettek az egri
kiránduláson,az egyesulet által biztosItott szInházj egyekkel szInhazi
elöadásokon. Az egyesulet által szervezett Fehérbot napi és karácsonyi
rendezvényen vettek részt,de kiubok ezekröl az unnepekröl saját maguk is
megemlékeztek.

A 2012.évi szakmai beszámolónk a fogyatékos személyekjogairól és
esélyegyenlöségukröl szóló 1998.évi XXVI. Törvényben az egyenlö
bánásmódról és esélyegyenlôseg elömozdItásáról szóló 2003.évi CXXV.
Torvényben valamint a 2011 .évi CLXXXI törvény illetve a 2011 .évi CLXXV
Torvényben foglaltak szerint határozta meg feladatainkat.

Nyiregyháza,20 13 .j anuár 25.
Jakab Sándorné sk.

Elnök

KérjUk, támogassa adományával egyesUletunket
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