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Egyesületilnk2004.ótaa i 0.Pk'60205/2004
számúbíróságivégzés
alapján,mint
kiemelkedőenközhaszlú szeruezetvégzimunkájátszabolcs-Szatrnfu-Bereg
megyében.
Egyesületiinka 2011-esévbenalapszabályának
ésa vonatkozó.endelkezéseknek
megfelelően
végeztemunldját.
Január
a klubok elkészítették
előző évibeszámolóikat, valamint leadtríkévesmunkaterviiketis.
Emellett elkészültaz egyesületmunkaterveis, amelyetaz elnókségso.os iilésénel is fogadott.
Tagjaink rendesenteljesítették
tagdíjfizetésikötelezettségeiket.bodántban felvilágosítottuk
az érdeklődőketa törvényi víltozásokÍól,tájékoztatástadtunklehetóségeikől és
kötelezettségeikől, valamiÍt megvá1aszoltuka fe]rnerülőkérdéseket.
Egyesületünk spoúolói a megyei sportgálándíjakatvehettekát. Ezeket kiemelkedó
spoltteljesítményiikalapján éIdemelték
ki.
Munkatfusaink több konferenciiínvettek részta Nemzeti civil Alap átalakulásamiatt. Ezeken
megismelhettiik a 2011' évrevonatkozó lehetőségeket,éspályrízatifeltételeket.
Február
Több pályrízatj elent meg ' melyekre egyesületiink pályázatot n},lljthatottbe. Ennek kerctében
a Nemzeti Civi| Alaphoz. valaÍnintNyírcgyhízaMJV ont<ormányzatáhoznÉjtottunk be
plíly&atokat.A tagság egyedi igényeialapjrínsegítettiinlaz előző évekbenátadottbeszélő
eszközök javíttatisában,hibaelhrírításában.
A tagdíjakbefizetéserendbenzajlott. Irodántat többen kelestékmeg olyaook, akik
tagfelvételreszercttekvolnajelentkezni, de sokakatel kellett utasítani,mefi látásuk állapota a
felvételtnem indokolta.
E]kezdte a felkészüléstegyesületiinkkulturcsopoltja a FogyatékosokNeÍnzetközi Fesáiválja
rendezvényére,
melyet 201l áprilisában tatottak meg.
Március
E]nökségiink döntésthozott a segédeszközpálylázat magyarulbeszélólrízméró_ kiír.ísáról'
ennekpontos feltételeirő|' Az elnökségi ülésentáIgyalni kellett még a szetvezet gazdaságtr
helyzetéről,mivel a fog-foí.l0 pályrízatiprojek1lejáÍatamiatt a gazdaságihelyzet ingataggá
yáIt. Ezé|tbiztoÍsági intézkedésekevolt sziikség
Az egyesületkultucsopofijafol}.tatta
a felkésziilést
a fogyatékosor,."o,!Í,j*i.
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A kiilöldi partnerekkelfolyamatosanegyeáettiink esetlegesközös pályázati lehetőségelaól,
de ezek a gazdasági nehézségek
miatt nemjöhettek létle'
Április
Az egyesületkulturcsoportjarésá vett a FogyatékosokNernzetközi Fesáiválján' ahol nagyon
jó ercdménÍéfiel, ígylehetőségetkapott egy profi kamagy által vezetettképzésle'ami jó1 is
jött, hiszen ígytudtak felkészülni a szeptember1l -i fellépésre.
A közgyűléses meghívók tartalmaáríka programlehetőségeket
is'
Egyesületilnk első félévesközg}'iilésércis sor kerillt, ahol elfogadtaa tagság a köáasznúsági
jelentést'valamint teljes köríi tájékoáatástkaptak tagtfusaint a lehetőségekől, valamint a
változásokJól. Tttkerültek ismeltetésreaz egyesÍiletelső féléví
plogramjai.
Megkezdődött a klubok közös Fogramjának előkészítése.
Mindezek mellett az iroda ügyfélfogadlísafolyamatosvoit, tagjaint az óket érintődolgok1ól
folyamatosankaphattaktájékoáatríst.

Május

hónapban elnökségiink megfelelően a munkatervnekülésezett.ésmegvitattaaz áprilisi
közgyűlésen felvetődött problémákat'Ezeke intézkedéseket
foganatosított.
Megkerestiik
azon iskolríkatahol látrisséflilttanulók integÍáltoktatiisbaÍltatrulnak.ésott bemutattuka
hazrínkbanújabbanfolga]rnazottsegédeszközöket. Az iskolák egy részeigényttait az általunk
nyúitottesélyóraprogramrais, ígyvrírhatóanszeptemberbentöbb ilyet is ke1ltaxtanunk.
Az akadá}'Ínentesítések
feliilvizsgrílalaután megállapithattuk,hogy sok esetbena péDzügyi
kondíciók foÍtosabbakvol1ak,mint az álta]unktettjaváslatok, tehát inkább az olcsóbb, de
rosszabbminőségűmego]dlásokat
váiasáották az
önl(ormányzatok.
Egyesülettink AmbIóZy Dalfudája felkéréstkapott a
Sivlírvány otthon vezetőjétólegy Anyák napi
ploglaÍnonvaló Észvételle.aholaz énekkaÍme]lett
az irodalmi csoportközremúködésévelegy anyák
napi ajándékmiisortadtunk.
Az irisz klub ésa Sziváxvány klub megemlékezett
közös főzésselaz anytíknapjáról.
Romlíniai paÍtnerszeÍvezetiinktőljtíiu$ameghívástkaptunk egy kultmális sercgszemiéTe.
Egyesületiink 'Magyarul beszélólrizmérőpáLyázatÍÍai.
beétkeztekapáIyazatok.Az ióő
szűkösségemiatt ezen az elnökségi ülésennem kelült sol a bíTálatra.
RendszergazdamuÍkatársunksegítettfolyaÍnatosana tagságnakotthod számítógépeik
Í.ejlesáésében,
karbantartiásában'
Az egyesiiletwebo1dalIán
folyarnatosanfrissíti a
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programokat,fe]Iakjaa rendezvényekrő|készültfotókat, videóka1,tájékoáatjaaz egyesiilet
aktuális programjairól az érdeklődőket.
Irodánt ügyfélforgalna átlagosanheti 15 fő volt. telefononhetente20 fó éIdeklődött' Emai|en főleg információkat kaptunk,illetve szefvezésifeladótoka1bonyolítottunk|e. Az iroda
mu]katársai átlagosannapi 8 ó.át foldítottaka projektmunkfua.

Június

Hónapban megrendezé$ekediltek a klubtalálkozók. Az
egyesiiletkültÚcsopoltja folÍatta a felkészi-ilést
a
szeptembeli fellépésle.ElkezdÍtikelőkészíteniajúliusra
tervezettkiiíndulást'

Felkéréstkaptunt egy kolábbi pályíiati pafine$églévén
eg1 ese|1eg1enlösegiprogrammegtartására
j úliushónapra.Továbbá felkéIést
Vásárosnaményban
kaptrmkjúniuselejéreaz olszágos esélynapprogrambarr
való .észvétehea vitosi rendezvénykeletében.Ezekre a rendezvényekeis megkezdttika
felkészülést.
A hónap elejénmégkétiskolát kerestekfel munkatáIsainka segédeszközötr.tel.Megkelesttik
a megyébenmúködő könyvt.írakat'akik mégéIdekelteklehetneka TIOP pályázatokban
infokommunikációs akadlíl}me.ltesítés
telén'Segédeszközgyátó ésfolgalmazó
paÍtneleinken
keresáül meg szercttiikvolna könnyítenia
pálylízatirészvételiiket.
Az egyesületSzíwelLátók klubjameghívástkapotta
Tiszaberce]iTdósekNappaliFoglalkoztátójába,ahola
közös prcgram keretét1
belül kultúrmiisol.ralkedveskedtek
az ott gondozottaknák.
Az Íriszklub ésa Szivárvány klub közös krándulásl
szerr'ezettMezőkövesdre a Zsóry Fürdőbe,melyhez az
autóbusz a tiszalöki polgifumeste hivatal bocsátotta
Ilodánkügylélforgalma
átlagosanheti 10 fő volt, telefononhetente13 fő éIdeklődött.Emailen főleg információkat kaptunt, illetve szervezésifeladótokat bonyolítottuúle' Az iloda
munkatfusaiátlagosannapi 7 órát foldítottaka projektmulrtára'

Jú|ius

hónapban elnökségiint megtafiottasolon következő
iilését
melyená1ékelteaz elsó félévmunkáját.A
sportklub taEiai jó eredménytá1ek el a hazai
bajnokságban,
ésolyanversenyeken
is indultak'melyek
a nemzetközi megmérctetést
segitettékelő' Eknondható,
hogy a sportj övőbeni finanszírozásanem megoldott'
mivel a WesselényiKözalapítvány nem írtki újabb
.-.! n A.
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pályriatot. a váÍosi palyázatok pedig fonáshiány miatt késnekhangzottel'
Egyesületiink kirándulást szervezettta&jailészérc
a kastélyt,a
Gödöllőrc' ahol megtekinthették
múzerünot.Ezen a lendezvényen70 tagtáTsunkvett
résá'

szerint szeNeáék prcgÍamjaikat'

Felmátiik a tanulók ffizel igényét.ésme$endeltiik a
gytfutótól.A közös plogram elmaradt'amit a
tanulóknak szerveztiint. Mivel sok a kiskoru, akik
szülői felügyelet nélkül nem tudtak volna lésztvenni'
a szillők pedigigen elfoglaltakvoltak' Az
egyesiiletbenmúködő klubok saját murüarendjiik

Sor kerilltjúlius13.-iínTiszavasváribanegy hIírmas
klubtalálkouóra.meIynel
házigaudáia
a lisza\asvári
SzivrfuványKlub volt. A lyíregyházi Szílrel Látók klubja
vendégségbe
hívtaa tiszaberceliIdőseknappali
Foglalkoáatójiinaktagjait.A rendezvény
az erdei
játékokkal
tornapályán zajlott'ahol különböző
gazdagítottáka
napi programot.

Augusztus
hónapbarraz egyesülctben
múködők]ubokkőzös rendezvényen
vettekrésá,illetve saját

berkeiken belül egészségmegőrzőprogramokat s7elveztek- A tiszavasvári klub ésa
Biáonságos EletéItEgyesület közreműködésévelautóbuszoskilándulásra keÍültsol
Budapest.e' amel}'nek keretébenaz éIdeklődő tagok megtekintheÍlékaz ofizáE,hélzat.

Szeptember

hónapban egyesületiinl megtarlottaszokásos éves2.
közgyiilését.aiol a tagságmegismerhetteaz eddig végzett
muDkát.Ezen a közgyúlésenkeriiltek kiosztásra azok a beszélő
eszközök, amelyekÍea tagok pályááattak az egyesülethez.

EsélyóIaprogramunkkeletébenMáteszalkán ta.tottak
munkatársainké.zékenyítő
foglalkozást olyan első ésmásodik
osztályos tanulóknak. akik köZött
lrítássérült
gyermekekintegráltantanulnak.Elkezdődött a FehéIBot
napi kirándulás szewezése'Emellett az egyesiiletlelkéréstkapott
október hónapra egy esélyegyenlőségi
progam megtaÍtására'
Gyöngyösrc, a kóIház tefllletéIe.
A/ elnökségülc<eneme||ett
gazdaságiüg)eL |erültekterileke' fnnek
tiilgyalásakor megállapította e]nökségünk, hogy a trímoga1ásokkésésemiatt az egyesület
liquiditása is veszélvbe kerülhet.
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szeptembel 10.-éna FehéIbotAlapítvány által szervezettmutasdmeg plogramban
mutalkozottbe ónekkarunk.
szeptember l 1-énegyesiiletiink énekalaIésá vett a Magyar
Dal napja rendezvényen'ahol kéthelyszínenis fellépteL.A
fellépések
helyszíneinlehetőségvolt egyesületiink
bemulatásfua,tfusadalmibeágyazódásfuak elősegítésére.
Szeptembel12.-én
a sóstói
Szivárvány ldősek otthonában
Mária napra összeiílított zenei
ésirodalmimúsorral
kedveskedtiinkaz otthonlakóinak' A szivrírvrínyklub ésaz irisz
Klub egészségmegőrző
plognm kerctébenrésá vett
Tiszavasvíriban egy teadélutánon,melynek
keretében
rnegismerkedhettek,' a fuves ember',gyógyíto tanácsaival.
október
Egyesületiint október 8.-án résztvett a gyöngyösi
Bugát Pál KóIház ésElső Lions Klub tíltal
szervezettkonfer€nciiin. A rendezvénykétrészből
állt. Egyik részbenelőadások hangzottakel a
lát.issérültséggel
kapcsolatosplobléúríkól.
Egyesiiletiint elnöke a látáss&iiltek tfusadalmi
elfogadásfuól tatott előadást. Egyesilletiink
munkatámaiésvezetőségitagjai az előadásokkal
piírhuzamosanérzékenyítő
ploglamon mutatlík
meg az érdeklődőknek: mitjelent látássériiltként
élni,a hráztartrísban
dolgozni'a kömyezetben

t.íjékozódni'
E hónapba[ egyesület|iDtlagsága feh&bot nap alkalmából zempléniköniton vehetettlészt,
melynek keretébenjrirtak Szerencsen.Tolcsvrín'Tokajban.A rendezvényen67 tagtlá-rsur]l(
vett
részt.
Egyeáetésekett-ol}.tattunk
a Szabo]csVolán ZRT- vel a látásséÍiiltekminélbiáonságosabb
közlekedéseédekében,valamint a távolsági. járatokon felszerelésrekeriilő újjegykiadó
rendszerhaszná|atiiról'
Elkezdtilk egy nagyszabásúprojeL1előkésátését,
melynek keletébenkétújonnanátadott
jelzőlámpáscsomóponthangjelzéssel
va|ó ellátrísát
szerettiikvolnamegoldani.A szükséges
összeg csomópontonként
300000Ft.
A koncert szervezésében
igénybevettiik az Elsó NyíregyhríziLions
Club segítségét
is'
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MunkatáÍsaint több konferenciánvettek résá melyek a civil törvény vráltozásaival'valamint a
jövőbeni helyzetévelfoglalkoztak.
megYáltozottmunkaképességúek
Egyesiilettinl(tekecsapatajó eledményeketértel az AranyosgyéresenmegrcndezettSzamos
Kuprín.
Egyesületiint kulturcsopoÍtjaNagyecsedenlépettfel egy megyei FehérBot nap keretében'
November
hónapban megszenezésrekelült az ajótékonysági konce1tmelynek bevételébőlajelzólrámpás
csomópontok akadiílymentesítését
szeIettiikvolrramegoldani.A kétcsomópont közül az
egyiket a kivitelező adománykéntszeleli fel' a másikra kellett vo]naelőteremteniinl(a pénzt.
A konceÍtenfellépteka Móricz Zsigmond Színhrázművészei,a NyíIegyhlii Hölgykoszo1.tl,a
temet díjmentesenbiztosítovikáx Sándol Zeneiskola növendékei,az egyesiilet énekkara.
a A koncelt teljes bevételétegyesületiinka beszélőjelzőlrímprík
felszereléséreajánlotta fel.
Egyesiiletiink tagiai kétnemzetközi vetélkedőreis hivatalosak
voltak Romániába. Csíkszeredrín
ésSzatraímémetiben
j
megrendezettvetélkedőkön ó1 szeTepelteka kiküldöttek.
CEHáIó segítségével.

A Civil törvény véleményezésében
egyesiiletiink is Ésá veÍ a

Az egyesiiletbenműkódő klubok tagiai 1öbb alkalommal is színluázlátogatáson
vettek lésá'a
Móricz Zsignrond Színiáz .íltalfelaiáÍúott
kedvezményesszínhIázjegyekkel.
Irodlánküg}.félfolgalmameglövekedett, heti 30 _ 40 fő. Ez lészbena tagdíjfizetésnek'
részbena kisziviárgottváltoások hírénekköszönlrető.
Az egyesületelnökségéneknovemberiülésénajótékonysági koncefi mellett ÍIagyhangsúlÍ
kapott a későitámogatásokmiatt kialakult gazdaságihelyzet' valamint ajövőbeni kiláüísok, a
múködéslehetősései'
December
Az egyesületklubjai saját köfiikb€n sze1rr'ezték
meg karácsonyi
iinnepségiiket.Ennek keretébenkis műsorral
kedveskednekegymrísnak.

w

Egyesül€tiink munkája meghoztaaz eledmén1.t'
és20l 1. december
13' napjától a város kétújcsomópontjais beszélóhangjelzéssellett
felszerelve.Ez nagy eredmény'
mivel a jótékonyságikoncert
bevéte]en€m lett vo]na elegendő ehhez a projekthez.Munkrínk
azolban meghoáa gyilmölcsét, éstovábbi támogatóka
találtunk, akik kipótolták a hiányzó összeget.
Egyesületiink karácsonl iirurepségét
2011. december20-án
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taltotta a NyíIi FészekEttelemben.Ennek keletébenegyesületiinkkulturcsopor1jaadott kis
muson.
A Bige Holding csopolt, ésa Sta.rtkft áItal szeNezett ételosáásbais bekapcsolódott
egyesületiinl. 50 tagtfusunkjuthatottígymeleg ebédhez14 napon keresáiil. Igyekeáünk
olyanokat kiválasáani' akik rászorrrltak,éslehet.hogy ha ez az akció nem lenne' nemjutna
minden nap meleg ételaz asáalra az iinnepek alatt.A Bige Holdingnak az volt a
kikötése,hogy csak nyíregyhrízitagok kaphatják a tánogatást'
A Vik1ória Sport K]ub az évfolyamrántöbb hazai tekevelsenyenvett résá ésé.tel
eledményeket.A versenyekhelyszíneiMiskolc,Debrecen, Kazincbarcíka'
Budapest,Nyíregyhlia
ésPécsvoltak.Ezek a versenyeka meghiTdetett
Magyal Bajnokság
jegyébenzajlottak'mely€ na következő eledmények
születtek.
EgyéniBartaÉva 83 4'hely
JakabG}uláné83 3.hely
AdamiknéKirá]y Tünde83 1.hely

Ádámndikooz +'hely
A sport klub meghívástkapottRomániába, Aranyos gyéresre'aholszinténszéperedményeket
értekel'
A 2011-esévbenaz oEP támogatásáva]
Iehotőséget
kaptakászoruló tagjaiDk,akiknek
látásséflillsége
iÍdokolja,hogy
( kéziÍagyító)segítő
önálló életvitelt
eszköá igényelhessenek.
Az egyesületiinkből több tagtírsunkis elvitte az ebhez sziikségesnyomtatviínyokatés
egyetieniskoláskorrl gyermekünk( Bakai Vivien) nÉjtottabe az eszköz igénylésillínti
kérclméL
orömmel számolhatunkbe arról,hogyaz oEP aZ igénylést
elbíráltaés50%-os
támoga1ottságot
biáosíta sznó kézinag)l'tókészülekmegvásárLásához.
igy a tanuló
tagtársunloak ez a késziilék70eFt.-bakerill'amelyet n).ugodtanhasznál az iskolai
munkájában'
szeletnénksegítséget
Íyújtanimás olyan látássériilttagtlÍsunknakis'aki ehlrez hasonló
es7"köá igénybekíván venni.
összefoglalva
a 20i 1-esévbenegyesilletiinltöbb nagyobbprojektethajtottvégre,melybennagyszerepe
volt partne$ZeÍvezeteinknek.
Ezekben a ploj ektekbena tagságközel 70%-aérintvevolt
köZvetlenül, de a többiek is közvetetten érintettel!mivel a ploj€ktek hasznából ők is
részesülnek.Több plojekt a későbbiéveke is nagy hatiissallesz ésminden látíssérültéletét
befolyásoljaaki a megyébe
látogat'vagy itt é1.
Ügy1élforgalmunkjelentősen nőtt az évközben adódó lehetőségekésjogszabályi változasok
miatt. Eá maximrílisanki tudtuk szolgálni. Emellett említésrcméltóaz éIdeklődő újonnan
]átássérij]tté
vált személyek forgalma is. Sokan közilliik azonbanmégnem értékel a
tagsághozszükségesláláslomlást, de velük is folyamatosantartjuk a kapcsolatot,ha igénylik.
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Szakmai beszámoló
NyírségiLátássérültekEgyesülete
201l.január 1 - 2011.december3l.
Besziímolónkata vonatkozó szabályok sze nt' valaÍnintaz egyesÍilethonlapján megtalálható
anyagokvalamint dokumentumok felhasználásával készítettiikel'
EgyesületÍinkelnökségeaz évfolyamrín18 db hatiíÍozatot
hozott 'A haííroza1ok
megvalósítását,végrehajtását
a mindenkori felelősök ellenőriáék. Áz egyesületbenmÍiködő
felügyelő bizottság a meghatiírozottmun]Qtelveszednt végeáea munkáját. A vizsgálatok
eredményérőlszóló dol:umenfumoka1negyed
évenként
készítették
el adtríkle az irattrárba.Az
egyesiilet íIásosdokumentumaiaz ilodában a tagságrendelkezésére
állnak. Az irodavezető
segítségével
hozzáféIhetők,deezeloól másolal nem készíthető.
A nehézgazdaságihelyzet ellenéIeegyesület.inktöbb paltnelszervezetteltartotta
folyamatosana kapcsolatot.
.
.
.

Megyei KözgÉlés
Megyei Jogúváros polgrírmesteriHivatala
FehéIbotalapítványtámogató szolgálat,Iehabilitációs központ,munkaerő Íehabilitációs
csoport
. Móricz Zsignond Megyei Könyl-tlíI
. Móricz Zsigmond SzínlÍL
. Móricz Zsigmond MúvelődésiHiíz
. Nylségi cicil Hlíz
. Első NyíIegyházi Lions K]ub
o Szabolcstakarékszövetkezet
. Főta,li
o l\) iri FeszekEnerem
. Tiszalök tnkomínyzat
o Tiszaberceltnkormányzat
. Tiszavasvári onlormányzat
. Tisza víz vízelőmúTiszalök
o Szabolcs-Szatmár-BeregMegyei Ipar Kamara
o Vikár SándorZeneisko|a
o Magrínszemélyek
. Helyi médilil
. Egyesületiink tagnyilvííntaltásaszelint taglétszámtmk
l 3 1 5f ő
.225foyaktal
. 30 alig látó
. 60 fő gyengénlátó
l l4 éva|attja|i tagdíjmentes
6 |ö
Ezen isko|ás koru tanulók részére
egyesiiletihk SZJA 1%.ábó1segítséget
nÉjtunk a speciális
taneszközök lljzetek,tantön1vek biáosításrihoz.
Az egyesü]ettaglétszímábanaz e|őző élhezképestcsökkenésfigyelhető meg. Errnek oka a
tagok elhalálozása,illetve a fogyatékoskáÍtyamegielenése.
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Szakmai lreszámoló
NyírségiLátássérültekEryesülete
2011.január l - 2011.december31.
Egyesületünkvezetősége
a 2011'-esévbennemkívánttagdíjemelésrejavaslatot
tenniésaz
őszi közgyiilésen sem vátoáatta meg a közg1.tilésa 2012'éwevonatkozó tagdíjmá1ékét.
Az egyesületilodájában dolgozó munkatárcaimindentmegtesznekazál,hogy nemcsak az
egyesülettagiai részére'hanem
az iíodábanmegforduló lát.íssérilltek
sziímámis biztosítsaaz
érd€kképviseletet'azéTdekvédelmet,a
kiilönbözó szolgáltatásokat.Hiszen alapszabáyunt is
kimondja,hogymint kiemelkedőenközhasznú szervezetnemcsak a tagok ÉSzérc,hanem
az
ilodánkban segítséget
káó látásséÍültekszámrímis biaosítanunkkell mind€n területena
segítséget.
Irodánkjól felszerelt inÍastrukturávalrendelkezik 4 db komplett
számítógép'melybőlkettő teljesena}adál}menteslátásséfliltekfltal is jól hasz ílható. Az
ilodában öniílló életviteltsegítőeszközök állnak a tagságrendelkezésére'amelyek
ingyenesen
kölcsönözhetók. Az irodában 4 fií munkaválaló a munkaügyi központtól biáosított
béfiámogat-.ís
telhéIekapjafizetését
Az elnök 2010.01.01.{ő1
tisáeletdíjbannemlészesül.'
Egyesülettinlrvezetóségeésaz iroda muntatáÍsaifo]yamatosankelesik annak
lehetőségét,hogy
a munkába ál]ii vágyó tagjaink részére
munkalehetőséget
keressen.EzéÍt
folyamatos kapcsolatbanállunk a Horizontex kft'-vel a start lehabilitációs Kft'-vel. a
Pirehabbal' ésa FehérbotAlapítvány foglalkoáatási rehabi]itációsközpontjával .
Tagjainkköziiljelenleg 50-60fő á11munt<aviszonyban.
Pontoslétsziímot
azá1nem tudut<
adni.mel1a munkáltatók gyakan mondanakfel 3 hónapos munka utrán.
A beszámoló tartalmazzamindazokata tényeket,programokat
szolgáltatások,amelyeka 20 11.es évbenmegvalósításrakerültek'
Ezt a beszimolót kiegészítia felügyelő bizottság beszímolója ésa köáaszlú
pérrzügl évesbeszrimoló.

egyszedísitett

jogairól ésesélyegyen1őségiiklől
A fogyatékos
szóló 1998.évi
xxVI törvénybenaz egyenlő
bálásmódról éseséJyegyerúőség
előmozdílásríról
szóló 2003.évicxxv törvénybenfoglaltak
ésaz alapszabáIypalagrafusainakmegfelelően végzettmunkínkól számol be.
NyíIegylt.íz4
2012'ianuáI 3.
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