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Egyesületünk 2004.óta,9.Pk.60.205/2004.számú bírósági végzés
alapján,mint kiemelkedően közhasznú szervezet végzi munkáját.
Ellátja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő látássérültek
érdekképviseletét,társadalmi érdekérvényesítését .Feladatainkat az
egyesület közgyűlése által elfogadott alapszabály ide vonatkozó
rendelkezései és az elnökség éves munkaterve határozza meg. Az
évente megtartott két közgyűlés között az elnökség két havonta
rendszeresen ülésezik,látja el feladatait. Az ülések közötti időszakban
az iroda munkatársai,az elnök irányításával végzik az
érdekvédelemmel,az érdekérvényesítéssel,rehabilitációval,kulturális
,sport és szabadidős tevékenységgel kapcsolatos feladatokat. Irodánk
megfelelő infrastruktúrával rendelkezik 4 db komplett
számítógép,amelyből két db akadálymentesített a látássérült tagok
rendelkezésére áll.
Két db számítógép Jaws és Magic programmal van ellátva,valamint
skyppal biztosítja annak lehetőségét,hogy az országos szövetség által
szervezett nyílt napokon a tagság kérdéseket tehessen fel, a
megadott témákkal kapcsolatosan. Ez a rendszer biztosítja a
kapcsolattartást olyan látássérült tagjainkkal is,akik számítógépet
használnak telepített skyppal rendelkeznek. Irodánkban 4 fő
munkavállaló a munkaügyi központ által biztosított bértámogatás
terhére kapja fizetését,végzi munkáját. Az elnök 2010.01.01.-től
tiszteletdíjban nem részesül. Egyesületünk a tagság részére különböző
önálló életvitelt segítő segédeszközök használatát,kölcsönzését
biztosítja térítésmentesen, az átadott eszközökhöz a taggal
megállapodást köt. A kölcsönzési idő két hét . Az eszköz
meghibásodása esetén a javítási költség térítésére kötelezzük
tagtársainkat. Egyesületünk ügyfélfogadása heti két alkalommal napi 4
órában 8-12 óra között történik,de ügyfélfogadási időn kívül is
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szívesen fogadjuk tagtársainkat. Irodánk ügyfélforgalma havi átlagban
20-25 fő ,telefonon havonta 35 fő keresi meg irodánkat. Irodánkban
tájékoztatást nemcsak tagjaink részére,hanem a hozzánk forduló
látássérültek számára is biztosítunk. Ezen alkalmakkor tájékoztatjuk
az érdeklődőket a látássérülteket érintő törvényi változásokról a
különböző lehetőségekről.
A balatonboglári üdülőben június hónapban 3 tagtársunk pihent egy
héten át a meghatározott térítési díjért. 2010.-ben a Vakok Világa sík
írású számára 10 előfizető volt,akik havi rendszerességgel kapták az
újságot és adták tovább tagtársaiknak. Egyesületünk pályázatot
hirdetett az MVGYOSZ által a 2008-as évben leosztott SZJA 1%.-ék
terhére 54.166 Ft értékben .Iskolakezdési támogatás címén 10
pályázat érkezett és az elnökség 2010.május 31.-én megtartott ülésén
úgy határozott,hogy az 5 legrászorultabb pályázót részesíti
támogatásban. A támogatás összege 11.200 Ft/ fő . A
magánszemélyek által 2008 .-as SZJA 1% felajánlott összege 161.581
Ft volt,melyből pályázatot írtunk ki önálló életvitelt segítőeszközök
beszerezésére illetve kutyaétkeztetés támogatására. Kutyaétkeztetésre
támogatásként egy főnek adtunk 10 e Ft.-ot. Az önálló életvitelt
segítőeszköz beszerzéséhez ( magyarul beszélő lázmérő) 24 db
pályázat érkezett, ebből érvénytelen volt 6 db pályázat,mivel nem
felelt meg a pályázati kiírásoknak,érvényes volt 18 db pályázat,így az
SZJA 1% keretéből postaköltséggel együtt 100eFt.-ot használtunk fel.
Az SZJA .-ból fennmaradó összeget az egyesület alapszabályában
meghatározott feladatok megvalósításához használtuk fel,a törvény
által biztosított százalékban ( 30%) az egyesület működési költségeit
egészítette ki. Egyesületünk a tiszalöki Tiszavíz ZRT.-től 123.000 Ft.ot támogatást kapott,amelyet az egyesület rendezvényeire
fordítottunk. A pályázatok elbírálása a 2010.szeptember 27.-én
megtartott elnökségi ülésen megtörtént, a nyertes pályázókat írásban
értesítettük a közgyűlési meghívóval együtt.
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Egyesületünk a 2010-es évben 8 db pályázatot nyújtott be a különböző
pályáztatókhoz: NCA,ESZA,MFSZ. 4 db nyertes pályázatunk
volt. Egyesületünk 4.515.740 Ft nyert a Szociális és Munkaügyi
Minisztériumtól működési költség illetve a szolgáltatások
fedezésére,amelyet 16 hónapon keresztül kell felhasználni. Az NCA
1.200.000 Ft-ot biztosított működési költségek fedezésére. Az NCA
nemzetközi kollégiuma nemzetközi kapcsolatok szervezéséhez
konferencia megrendezésére 590.000 Ft.-ot jutatott a pályázat
keretéből egyesületünknek. Wesselényi Sport Közalapítvány a
Viktória Sportklub részére pályázati keretösszegből 250eFt.-ot
biztosított – nevezési díjak,pályabérlet és egyéb költségek
fedezéséhez. Egyesületünk felvételt nyert 2011.01.01.-től a SZ.-SZ.B. megyei Foneszbe.
A konferencia megtartásra került,Szatmárnémetiben. A konferencián a
magyar és a román sporttal kapcsolatos munkatársak vettek részt
cserélték ki tapasztalatinkat A pályáztató felé az összeggel határidőre
elszámoltunk. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által biztosított
4.515.740 Ft felét 2.257.870Ft.-ot már egyesületünk számlájára
utalták. 2010.október 31.-ig beszámolót kellett készítenünk és ezután
biztosítják a működési költség fennmaradó részét. A beszámolót a
pályáztató elfogadta a támogatás második felének utalása folyamatban
van.
4 db egyesületi pályázatot szakmailag jónak ítéltek,de pénzforrás
hiányában a pályáztatók nem támogatták. Minden pályázat elkészítése
egyesületünk pályázatírójának a feladata, a pályázatok rendszerben
való továbbításához a pályázatíró segítségére az egyesület
informatikus munkatársa áll rendelkezésre.
Egyesületünk 2009.-ben a Norvég Civil Alaphoz nyújtott be
pályázatot,amelynek elbírálása 2010.-ben történt meg és így
egyesületünk 6.123 eurót nyert,a nyáron megrendezésre került Rádió
Amatőr „Tájékozódási futóverseny” megrendezéséhez. Ez egy 3
napos rendezvény volt,amelyre az ország minden részéből érkeztek
résztvevők. Kipróbálhatták tudásukat,erejüket és kulturális élményhez
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is juthattak. E pályázatnak folytatása következik,hiszen a 2011.-es
évben szeretnénk szintén pályázni a megrendezés lehetőségére,vagy
részt venni más szervezet által meghirdetett hasonló versenyen.
Egyesületünk Viktória Sport Tekeklubja az év folyamán több országos
tekeversenyen is részt vett,kiváló eredményekkel,csapatunk országos
magyar bajnok lett.
Eredmények: országos magyar bajnok Barta Éva B III. 1 helyezett,
Országos magyar bajnok egyéniben Adamikné Király Tünde B III. 2.
helyezett,magyar bajnok egyéniben Ádám Ildikó B II
2.helyezett,Jakab Gyuláné B III. 4. helyezett. A megye legjobb
sportolói egyéniben és csapatban is a Viktória Sport klub tagjai lettek.
Továbbra is keressük a lehetőségét,hogy számukra biztosíthassuk a
sportolás anyagi támogatását. Október hónapban a sportklub lesz
házigazdája a soron következő országos tekebajnokságnak. A
sportolóink egyéni versenyben első,második helyezést értek el, az
országos csapat bajnokságban csapatunk a második helyen végzett.
Egyesületünk 2010.augusztusában felvette a kapcsolatot a Sote
1.számú szemészeti klinikájával,így október 14.-én illetve 28.-án
konferencián vehettek részt egyesületünket képviselő tagjaink,ahol új
szemészeti műtéti eljárással ismerkedhettek meg. Az október 28.-ai
rendezvényen a klinika orvosai vizsgálatot végeztek ahol az új műtéti
eljárásra alkalmas betegeket választottak ki. E kapcsolat keretén belül
november 25.-én Dr. Németh János professzor előadást tartott a
szembetegségek megelőzéséről,a már említett új műtéti eljárásról és a
galukóma betegségről. Egyesületünk együttműködési
megállapodásának értelmében a klinika biztosítja annak
lehetőségé,hogy az új műtéti eljárásokról módszerekről a szemészeti
orvostudomány fejlődéséről rövid időn belül tájékoztathassuk
tagtársainkat. El kezdődött 2 felnőtt látássérült kivizsgálása,akik ha
minden eredményük megfelelő lesz részt vehetnek a szembe való chip
beültetésén, így látásuk lehetővé teszi,hogy önálló életet éljenek.
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Egyesületünk kultúrcsoportja több alkalommal is részt vett kulturális
rendezvényen,így felléphettek a Fogyatékosok Fesztiválján különböző
kategóriákban, Szegeden,és Gyulán. Az énekkar meghívást kapott
szeptember 3-4.én a Szlovákiában működő testvérszervezetünk
részéről egy Nemzetközi Kulturális Seregszemlére,ahol szintén
sikeresen szerepeltek. Énekkarunk részt vett 2010.10.30.-án
Nagyecseden a megyében működő másik látássérült szervezet által
meghirdetett megyei Fehér Bot napi rendezvényen. Énekkarunk
szerepelt november 6-7-én a Hermina Egyesület által szervezett a
Himnusz születésének évfordulójára rendezett szavalóversenyen és
kulturális seregszemlén. Énekkarunk és kultúrcsoportunk biztosította a
2010.12.21.-én megrendezésre került egyesületei karácsonyi műsort
Két fő meghívást kapott november 13.-ra Kassára egy kulturális
gálára. A rendezvényeken való részvétel utazási költségét az egyesület
az adományokból biztosította. Az MVGYOSZ és a Fény Árnyék
Alapítvány által meghirdetett 2010.09.25.-én „Most mutasd meg”
kulturális ki mit tudon énekzene kategóriában egy fő vett részt.
Egyesületünkben 5 látássérült klub működik,munkatervüket saját
maguk határozzák meg és fogják össze a környezetükben élő
látássérülteket,biztosítva számukra a különböző rendezvényeken való
rész vételt. A tiszavasvári Szivárvány klub az önkormányzat által
meghirdetett pályázaton nyert 40 eFt.- ból különböző szabadidős
programok megvalósítására hívta tagjait.
Az eredményes iskolai oktatás érdekében felvettük a kapcsolatot az
oktatási intézményekkel,hogy segíthessük látássérült tanulóink
oktatását. Két tanuló diákunk adott be pályázatot az MVGYOSZ által
meghirdetett tanulást könnyítő eszközre laptopra. 48 pályázó közül
csak 7 tanuló részesülhetett támogatásban,így a mi tanulóink sajnos
most nem nyertek. Segítséget nyújtottunk az SZJA 1% terhére egy
tanuló speciális füzeteinek beszerzéséhez. A tanuló a szükséges
füzeteket már meg is kapta és használja. Még mindig nagy problémát
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jelent a tanulók speciális tankönyveinek illetve a felnőtt tagjaink
önálló életvitelt segítő eszközeinek a beszerzése. Sajnos ezek az
eszközök nagyon drágák . Egyesületünk anyagi lehetőségei nem
biztosítják,hogy az igényeket támogatásunkkal elégítsük ki.
Több alkalommal jeleztük az MVGYOSZ a Nemzeti Erőforrás
Minisztériuma és OEP felé tegyék meg a szükséges lépéseket,hogy az
önálló életvitelt segítő eszközök kedvezményesebb áron kerüljenek
forgalomba ,számunkra elérhetőbbek legyenek. Az MVGYOSZ nyílt
nap keretében október 14.-én az OEP képviselőivel közösen keresi az
eszközök olcsóbb értékesítésének megoldási lehetőségét. A törvényi
előírások egyenlőre nem teszik lehetővé,hogy az általunk használt
segédeszközök olcsóbbak legyenek. Az említett információs nyílt
napon felkérték az illetékeseket,hogy nyújtsanak be törvénymódosítási
javaslatot a parlament illetékes bizottsága felé,hogy a segédeszközök
olcsóbbak legyenek.
Több területen segítséget nyújtottunk közintézmények
akadálymentesítésében. Első legjelentősebb a Nyíregyházi 1 számú
postahivatal akadálymentesítése volt. Itt kell beszélnünk arról,hogy a
postára beérkező tagtársunk,-ha előzetesen nem egyeztetett
időpontot,de segítséget igényel az ügyintézésben - akkor a 2.számú
ablaknál kell jelentkeznie. A nyíregyházi Polgármesteri Hivatal
Okmányirodája segítségünkkel vált látássérültek számára teljesen
akadálymentessé, a kormányablak megnyitásához az
akadálymentesítés érdekében az illetékesek kérték javaslatainkat.
Több a megyében működő közintézmény óvodák és iskolák
akadálymentesítésénél- braille táblák elhelyezésénél adtunk tanácsot
,segítséget. A Fehér Bot Alapítvány Rehabilitációs Központjában
folyamatosan vesznek részt tagjaink az önálló életvitel elsajátításához
szükséges programokon. Változó rendszerességgel 10-15 tagtársunk
fordul meg a központban. Legkedveltebb modul a számítástechnikai
ismeretek elsajátítása, a mindennapos tevékenységgel kapcsolatos
feladatok ( főzés,közlekedés, tájékozódás) megtanulása.
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A Braille olvasás-írás elsajátítására egyre kevesebben
vállalkoznak,hiszen a számítógép világában ez már nem annyira
szükséges. Az elemi rehabilitáción elvégzett tanfolyamok után
tagjainkat a működő rehabilitációs foglalkoztatási központhoz
irányítják ahol megpróbálnak számukra olyan munkalehetőséget
keresni,hogy képességüknek és képzettségüknek megfelelő munkát
végezhessenek.
Egyesületünk részt vesz az Országos Szövetség akadálymentesítő
csoportjának a munkájában illetve a gyógyszerdobozok feliratozásával
kapcsolatos munkacsoport tevékenységében.
E két munkacsoportban nemcsak tanácsokkal,látjuk el a
feladatunkat,hanem a jól bevált tapasztalatokat a mindennapi
munkánkban próbáljuk kamatoztatni. A rehabilitációs feladatok
megvalósításához a Fehér Bot Alapítvány Hajdúdorogon található
bentlakásos intézménye is nagy segítséget nyújt. A tagtársunk két
hétre veheti igénybe minimális térítés ellenében ezt a szolgáltatást.
Igény szerint a Budapesten működő Vercs-ben különösképpen a
kisgyerekkel rendelkező látássültek számára nyílik lehetőség,hogy
gyermekük gondozásával és önálló életvitelével kapcsolatos
problémák megoldásához segítséget kapjanak. Ebben az
intézményben folyamatosan 3 hónapon keresztül lehet részt venni a
foglalkozásokon a bent lakás ingyenes csak az étkezésért kell fizetni.
Ebben az évben 2 tagunk élt ezzel a lehetőséggel,hogy Hajdúdorogon
sajátítsa el a különböző feladatokat. Nemzetközi kapcsolatainkat
tovább bővítettük. Együttműködési megállapodást kötöttünk egy
Szerbiában működő látássérült szervezettel. A nyár folyamán tartottuk
meg a Szatmárnémeti testvérszervezetünkkel azt a
konferenciát,amelynek témája a látássérültek sportolási lehetőségeinek
biztosítása volt. Mind két szervezet beszámolhatott az ezen a területen
végzett munkájáról,elért eredményeiről és megtekinthettük azokat a
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sportlétesítményeket,ahol a testvérszervezet sportolói felkészülnek a
különböző versenyekre. Szatmárnémetiben teke, csörgőlabda, sakk
szakosztály működik. A mi egyesületünkben teke, karate és rádió
amatőr sportklub tevékenysége található.
A nyár folyamán egyetlen olyan kiránduláson vehettünk részt,ahol a
környék kulturális nevezetességeivel ismerkedhettünk meg. Ezt a
kirándulást Paszab, Tiszabercel önkormányzata, az Arany- Parmen
Kft, Ónodi Gáborné,Vattai Pálné támogatta .A buszt a tiszalöki
önkormányzat bocsátotta térítésmentesen a rendelkezésünkre.
Az egyetlen nagy nyári rendezvényünket ( Rádiós tájékozódási
futóverseny) támogatta a nyíregyházi Állat Park,a Sóstói Lovas Klub,
a Múzeumfalu,az Idem Papír Kft, a Megyei levéltár, Nyíregyháza
Város Polgármesteri Hivatala,a Megyei Közgyűlés, Iván Cukrászda,
Kulybus Péter vállalkozó , az MRASZ,és az MVGYOSZ. E
rendezvény két fő védnöke az MRASZ és az MVGYOSZ országos
elnökei voltak. Az eltelt időszakban több alkalommal biztosítottunk
színházjegyet 10 fő részére,a Móricz Zsigmond Színház előadásaira.
Látássérült tagjaink igénybe vehetik a Móricz Zsigmond Megyei
Könyvtár hangos könyvtár részlegét,ahonnan a hanganyagok CD.-n
kölcsönözhetők.
A kölcsönözhető hangos könyvek katalógusa egyesületünk honlapján
elérhető. Ezen a Weblapon figyelemmel kísérhető minden
esemény,közérdekű információ,amely tájékoztatja az érdeklődőket, a
tagokat egyesületünk munkájáról életéről,pályázatokról.
Szeretnénk ebben a tanévben megvalósítani egy esélyegyenlőségi
programot,melynek keretén belül közelebb kívánjuk hozni a látó
társadalmat, a mi életünkhöz. E program megvalósítását az oktatási
intézményekben kezdjük el,majd folytatnánk különböző
közintézményekben,ahol nagy létszámban fordulnak meg látássérült
tagjaink.
Egyesületünk felkérést kapott egy olyan esélyegyenlőségi program
megvalósításához,ahol látó és látássérült gyerekeket kívánnak
egymáshoz közelebb hozni,hogy átélhessék a látássérültek problémáit.
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2010.október 22.-én Nagyvarsányban vettünk részt egy nemzetközi
programon,ahol különböző feladatokkal érzékeltettük a látó és
látássérült gyerekekkel a látássérültek másságát. E rendezvényen a
magyar gyerekek mellett román,szlovák , lengyel látássérült csoportok
is voltak. A program zárásakor tesztlapot osztottunk,amelyet önkéntes
alapon név nélkül töltöttek ki a gyerekek. A lapok értékelése
megtörtént és megállapítottuk,hogy nagy érdeklődéssel figyelemmel
voltak a résztvevők a látássérültek iránt.
Egyesületünk elnöksége és közgyűlése a 2010-es évben látássérült
tagjainkkal kapcsolatban december 31-ig 29 db határozatot hozott.
A határozatok megvalósítását a mindenkori felelősök ellenőrzik,az
elnökség segítségével,amelyek az egyesület hirdetőtábláján
folyamatosan megtalálhatók.
Az egyesület összes írásos dokumentumai a jegyzőkönyvek, a
határozatok könyve, valamint a közgyűléseken készített
hangfelvételek az irodában tagság rendelkezésére állnak az
irodavezető segítségével hozzáférhetőek, ezekről másolat nem
készíthető.
Egyesületünk rendszergazdája folyamatosan biztosítja a weblap
frissítését elkészíti a rendezvényekről a videó anyagot és a különböző
fénykép felvételeket. Szükség esetén segítséget nyújt látássérült
tagjaink részére számítógépeik karbantartásában, felülvizsgálatában,
tanácsokat ad használatukhoz. Igény szerint programokat telepít
térítésmentesen.
Egyesületünk munkáját a nehéz gazdasági helyzet ellenére a
különböző szervezetek folyamatosan támogatták.
Így kapcsolatot tartottunk:
Megyei Közgyűlés
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

10.
Fehér Bot Alapítvány -Támogató Szolgálata,Rehabilitációs Központja
és Munkaerő Rehabilitációs Csoportja
Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár
Móricz Zsigmond Színház
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Nyírségi Civil Ház
Nyíri Fészek Étterem
Főtaxi
Első Nyíregyházi Lions Klub
Szabolcs Takarékszövetkezet
Fogyatékosok Fóruma
Tiszalöki Önkormányzat
Tiszaberceli Önkormányzat
Paszabi Önkormányzat
Tiszavasvári Önkormányzat
Tiszavíz Vízerőmű Tiszalök
Tisza Étterem Tiszalök
Mesterképző Szakképző Iskola
Iparkamara
Magánszemélyek
Egyesületünk tagnyilvántartása szerint taglétszámunk 358 fő.
Ebből 239 fő vak tag
Alig látó : 26 fő
Gyengénlátó: 93 fő
Kiskorú 9 fő,akik tagdíjmentesek.
Az egyesület tavalyi létszámához képest csökkenés mutatkozik,ennek
oka a tagok elhalálozása,illetve néhány tagtársunk tagdíjhátraléka.
Egyesületünk vezetősége a 2011.-es évre nem javasolt a közgyűlés elé
tagdíj emelést,így 2011.-ben éves tagdíjunk 3.000Ft maradt.

11.
Rendezvényeink látogatottsága az össz taglétszámhoz viszonyítva
40%-os ,így láthatjuk tagságunk figyelemmel kíséri egyesületünk
munkáját,érdeklődik,aktívan kapcsolódik be közösségünk életébe.
Gyűlések és egyéb összejövetelek alkalmával szívesen beszél
problémáiról,tanácsaival ellátja tagtársait.
Az iroda dolgozói mindent megtesznek azért,hogy személyre
szabottan oldják meg a felmerülő problémákat,biztosítva az
érdekképviseletet,érdekvédelmet. Az iroda dolgozói segítséget
nyújtottak az év folyamán különböző beadványok
elkészítéséhez,adatlapok kitöltéséhez.
Egyesületünk vezetősége folyamatosan keresi annak a
lehetőségét,hogy minél több tagtársunk munkalehetőséghez jusson,így
a hozzánk fordulókat a foglalkoztatási rehabilitációs központba
irányítjuk.

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Horizontex Kft.-vel,Start
rehabilitációs Kft.-vel, valamint a Pirehabbal,hogy ide is irányíthassuk
dolgozni vágyó tagjainkat.
Tagjaink közül jelenleg 60 fő áll munkaviszonyban.
A beszámoló tartalmazza mindazokat a
tényeket,programokat,amelyek az év folyamán megvalósításra
kerültek.
A szakmai beszámolót a felügyelő bizottság pénzügyi beszámolója
egészíti ki.

12.
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségükről szóló
1998.évi XXVI. Törvényben az egyenlő bánásmódról és
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV törvényben
foglaltak és az alapszabály paragrafusainak megfelelően határozta
meg feladatainkat.

Nyíregyháza,2011.március 21.

