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Egyesületünk 2004-óta a 22.Pk.60.205/2004 számú bírósági végzés alapján,mint
közhasznú szervezet végzi munkáját Szabolcs Szatmár Bereg megyében.
Egyesületünk a 2013-as évben alapszabályának és a vonatkozó
rendelkezéseknek megfelelően, valamint az elnökség által elfogadott éves
munkaterv alapján dolgozott. Egyesületünk kiemelt feladata az érdekvédelem,az
érdekképviselet,és az érdekérvényesítés. Jakab Sándorné lemondása ellenére
fenn tartotta elnöki jogkörét,aláírási jogkörét és párhuzamosan egymás mellett
dolgoztak az alelnökkel a rendkívüli választó közgyűlésig.
Az egyesület rendkívüli közgyűlése 2013.április 3-án választotta meg
egyesületünk új elnökét. Az átadás-átvétel után minden intézkedést megtettünk,
ami a személyi változással kapcsolatosan szükséges volt.
( Pl : Bank,Bíróság Nav,Közjegyző )
Az ügyviteli dolgok elintézésével párhuzamosan elkezdtük szakmai munkánkat
az elnökséggel közösen. Nagyon fontosnak tartottam,hogy a kialakult
kapcsolatrendszerünket fenn tartsuk egyben tájékoztassam őket,hogy az elnök
személyében változás történt. Úgy ítéltem meg, hogy személyemet elfogadták
és zökkenőmentesen meg tudtuk kezdeni a munkánkat.
Gondolok többek között a Fehér Bot Alapítványra, a Civil Házra, a Szocio Eastre,Vöröskeresztre, a megyében lévő másik látássérült egyesületre.
Határon túli kapcsolatainkat is újra felelevenítettük,új együttműködési
megállapodást kötöttünk Szabadkával,Szatmárnémetivel,Kassával,
Csíkszeredával.
A Szocio East-tal vadonatúj kapcsolatot építettünk ki Szécsi Szilvi személyében
megtaláltunk egy olyan embert, aki segített nekünk az önkéntes munka
hivatalossá tételében. Így fel tudtuk venni a kapcsolatot az Emberi Erőforrások
Minisztériumával, amely küldött egy határozatot nyilvántartásba vételünkről.
Felvettük a kapcsolatot a rehabilitációs munkáltatókkal Starttal, Horizontex Kftvel. Megtartottuk a klubjaink szakmai működését illetve újjá szerveztük az
énekkarunkat. Az első nagyszabású közös rendezvényünk a Fehér Bot napi
ünnepségünk volt, ahol közel 100 tagtársunk vett részt és saját tagjaink soraiból
irodalmi,énekkari,kulturális műsort adtunk elő . Nagyon örültünk,mert pozitív
visszajelzést kaptunk rendezvényünkről. Az érdekképviseleti munkánkkal
összefügg, hogy kapcsolatot tartunk azokkal az iskolákkal, oktatási
intézményekkel, amelyekben iskoláskorú látássérült gyermek tagjaink
oktatásban részesülnek
Legelső ténykedésünk volt a Sóstógyógyfürdő Zrt-vel a kapcsolat felvétel, mivel
tagjaink részéről kedvezményes fürdőjegy vásárlására igény merült fel. Nagy
örömünkre megkeresésünket pozitívan fogadták és erre az évre együttműködési
megállapodást kötöttünk. Sorstársaink részére 196 db kedvezményes fürdőjegyet
tudtunk igényelni 700 Ft-os áron. Főleg a klubok bevonásával került sor a
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jegyek igénylésére, de szeretném megemlíteni ,azon sorstársak számára,akik
nem járnak klubokba, egyesületünk felé jelezzék igényüket. Ezek a
kedvezményes jegyek Nyíregyházán a Júlia Fürdőbe szólnak. Bízunk abban,
hogy az együttműködési megállapodást újra tudjuk kötni a 2014-es évre is. A
nyár folyamán egyesületünk 1 napos kirándulást szervezett Nagyváradra, ahol
47 tagtársunk vett részt. Egyesületünk szervezésében lehetőség nyílt egy dél
lengyelországi kirándulás megszervezésére utazási irodán keresztül. Itt 20 fővel
vettünk részt, ahol nagyon jól éreztük magunkat.
(mindenki saját költségén )
Itt felmerült az igény 2014-ben egy 3 napos zakopanei út megszervezésére.
Bővebb információ az egyesület irodájában kérhető. Folytattuk a pályázatírást
is minden olyan pályázaton megpróbál egyesületünk részt venni, ahova
besorolásunk szerint beférünk. Az irodában önálló életvitelt segítő eszközök
állnak a tagság rendelkezésére, amelyek ingyenesen kölcsönözhetők,
kipróbálhatók. Egyesületünk tagjai közül ebben az évben 5 fő vette igénybe ezt
a szolgáltatást és ebből két főnél jelenleg is kölcsönzésben vannak az önálló
életvitelt segítő eszközök.
Több alkalommal is egyesületünk képviseltette magát olyan konferenciákon,
ahol tájékoztatást kaptak a megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatos
változásokról, a látássérülteket érintő törvényi változásokról. Egyesületünket két
fő képviselte az MVGYOSZ által 2013.június13-án megtartott vezetői
továbbképzésen, ahol az 1 napos tájékoztatón az MVGYOSZ pénzügyi
vezetőjének a tájékoztatását hallgathattuk meg.
A 2013-as évben változás történt az állami támogatás utalásával és
elszámolásával kapcsolatosan . Az MVGYOSZ-el kötött támogatási szerződés
alapján havonta érkezik az állami támogatás,mellyel szigorú pénzügyi fegyelem
és bizonylatok alapján havonta kell elszámolni feléjük. Említettük,hogy a
klubok szakmai munkáját segítjük, ezen klubok önállóan szervezik saját
programjukat a klubtagság igénye alapján. Továbbra is fenn tartjuk a
kapcsolatunkat,a Móricz Zsigmond Színházzal,ahol a főpróbákra kedvezményes
jegyet biztosítanak számunkra. Személyesen kerestük fel a városi és megyei
önkormányzatokat kapcsolat építés céljából. Irodánk minden nap az ügyfél
fogadási időn kívül is rendelkezésre áll a tagság részére.
December hónapban az iroda forgalma megnövekedett, hiszen erre az időszakra
esik a következő év tagdíj befizetési kötelezettség. Az egyesület telefon
forgalma havi átlagban 20-25 fő, akik ezt a lehetőséget használva kértek
egyesületünktől különböző ügyekben tájékoztatást. Bármilyen ügyes-bajos
dologgal felkeresnek bennünket, segítséget nyújtunk tagjaink számára. (FOT,
parkoló kártya intézése, illetve fogyatékosok pótszabadságáról adunk
felvilágosítást stb.)

3.
Adománygyűjtő pályázati lehetőséggel élve a Palánta Alapítványtól pályázat
útján könyvadományokat nyertünk, amelyet karácsonyi ajándékként kaptak meg
tagtársaink.
A Bige –Holding minden évben karácsonykor ingyenes ebédet oszt
Nyíregyházán a rászorulóknak,így kaphatott 50 fő tagtársunk 15 napon keresztül
ingyenes étkezési lehetőséget. December 15. és 31 közötti időszakban.
Egyesületünk karácsonyi ünnepsége 2013. december 19-én került
megrendezésre a Nyíri Fészek Étteremben, ahol közel 100 fő vett részt. Szintén
tagtársaink adtak elő zenés, kulturális műsort, aminek igen nagy sikere volt.
Jövőbeni elképzelésünkben szerepel újabb szponzorok, támogatók felkutatása,
sporttevékenységünk új alapra helyezése,fejlesztése.
Együtt kívánunk működni minden olyan szervezettel, akik tagságunk érdekeit
szolgálják.

Nyíregyháza,2014.január 20.
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