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éve:

1989

Bíróságibejegyzésszáma:
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Fő tevékenységikör:

M'n.s'egyéb közösségi társadalmi tevékenység

ldőszak

2013 év

Közhasznú egyesület

célja: a Somogy

megyében élő mozgássérÜltek
érdekvédelme,összefogása, a társadalmi és
kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése
az egyéni erőfeszítések összefogásával és a
tá rsad a m i kö rnyezet tá m o g atá sáv al,az egyes Ü et
céljai és tevékenységei megfelelnek a közhasznú
társadalmi szervezetekrol szóló 1 997.évi tv'26.$
cl 1,cl2,cl 4,cl 5,cl 1 0,cl 1 1,cl 1 2,cl 1 4,c/1 7. pontjaiba n
leírt tevékenységeknek
az egyesületi tevékenységa mozgássérÜltek leheto
legteljesebb társadal m i bei leszked ésétszolgálja az
egyén,a társadalom érdekében,asajátos egyéni
érd ekek fi gyelem bevéte lével,azok érvényre
juttatása mellett.
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besorolás:
Képviseletre jogosult

AIapcél szerinti

Szociális tevékenységkód 8

Dr.HegedÜs Lajos
ll.Tárgyévben végzett alapcé! szerinti és közhasznú tevékenységekbemutatása
a hátrányos helyzetű társad alm i csoportok esélyegye n lőségének
megvalósulását segítő,illetve az emberi és állampolgári jogok
érvényesülésétsegíto feladatok végzése
a szociálisan rászorult személyek bentlakásos,illetve bentlakás nélkÜli ellátása

megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatás

köznevelési feladatok ellátása a sajátos nevelési igényű gyermekek és
fiatalok számára

fejlesztőnevelés,t fejlesztő nevelést-oktatást, pedagógiai szakszolgálati
tevékenységetvégz ő intézmények fen ntaftása
ll

l. Közhaszn ú tevékenysé gek tevé kenységen kénti bem utatása

a hátránvos helvzetű társadalmi csoportok esélveqvenlőséqénekmeqvalósulását
seqítő'illetve az emberi és állampolqári ioqok éruénvesüIésétseqítő feladatok

véqzése
ioqszabálvi háttér a foqvatékos szeméIvek ioqairól és esélveqvenlőségük
biztosításáról szoló 1998. éviXXV|. Toruénv
Tab

A2013-as évben a tabi csoportvezető Küszter Ferenc betegség miatt
lemondott, a csoport vezetésétMizerák Zsuzsanna vette át' Az aktív munka
2014 évben indul be.
Nagyatád
Lehetőségeink szerint igyekeztünk segíteni a problémák megoldásában,
melyet továbbiakban is fontos feladatunknak tekintÜnk.
Június 15-én a Hókamalmi Horgász és Szabadidőközpontban
horgászversenyt tartottunk, melyen 76 fő vett rész.
November 30' Évzárő rendezvény. Résztvevők száma 15 fő'
Mindezek mellett rendszeresen képviseltetjÜk magunkat a helyi
rendezvényeken is' A városi civil szervezetekkel kialakított jó kapcsolatunk
biztosítja részvételÜnket, amelyet a továbbiakban is folytatni kívánunk.

Csurgó
2013.január 11-én Mitana Lászlóné lemondott, a csoport vezetésétGulyásné
Kozma Julianna látja el.
2013-ban is rendszeresen tartottunk klubdélutánokat' A nemzeti
Ünnepségeken is rész vettÜnk. októberben 10 fővel a MERl sportnapon
vettünk részt, decemberben az évzáró rendezvényünk volt, ahol a csoportunk
megalakulásának 20' évford ulóját ÜnnepeltÜk.

Lengyeltóti
2013-ban fogadó órákat tartottunk Buzsákon illetve Lengyeltótiban. Az
akadálymentesítésben jó eredményeket értÜnk el, illetve 20-25 megváltozott
m u nkaképességű embert is segítettÜ nk mun kaszerzésben. Kiránd ulást nem
szerveztÜnk, jelentkezési hiány miatt, de 17-20 fővel rendszeresen
képviseltettÜk magunkat más csoportok rendezvényein.

Barcs
Március 09.Évnyitó rendezvény - Nőnap
Március 1 5.Városi íjnnepségen koszorúzás

Március 22-24.Képzés galban
Május 1Városi Majálison játszőház szervezése és lebonyolítása Anyák
Napjára papír virágok készítése
Június 29 Barcs Városnapi rendezvényén játszőház szervezése, lebonyolítása
Au g u sztus 1 0 V ízv áron kisté rség i sportvetél ked ő és játszoház
g ye reke kn ek,f őzőv erse ny 5 te ep Ü és résztvevőive l
Au g u sztu s 2 0.Vá ros i ü n n epsé g e n koszo r úzásJ átszőház szervezése,
lebonyolítás
október 23.Városi Ünnepségen koszorúzás
N ovem ber 1 5-17 Képzés-vezetőségi értekezlet g al ban
N ovem ber 23'Évzárő rendezvény
December 10 Barcs Város 812011 .(lll.25') számú önkormányzati rendeletében
létrehozott Szociális Kerekasztal Üléséntagként vettem részt.
December 1 9'A barcsi Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével
ru haad ományokkal seg ítettÜ k H e resznye, V izv ár és Bé lavár rászoru lóit
December 31,,Zsíroskenyér Party'' szervezése és lebonyolítása 3 civil
szervezet bevonásával
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Fonyód
A jelenlegi csopoftvezető Fekete Gyöngyvér a továbbiakban nem tudja vállalni
a csoport vezetését.Csoportvezető hiányában nagy valószínűséggel
egyesítjÜk a balatonboglári csopofttal.

Siófok
Február 21 A csoportvezető részt vett a Balatonlellei csoport megalakulásán
Március 02 Dombóvár meosz értekezlet.
Március 15 Városi koszorúzás'
Március 23' lgal csoportvezető találkoző
Aprilis 20 Kaposvár vezetői megbeszélés
Május 09 kÜldött közgyÜlés Siófokon.
Május 21- én Pozsonyi kirándulás.
Május 25 kÜldöttgyűlés.
Au g usztus 3 1 -szeptember 07 H ajd úszoboszlói gyógyttd Ü lés Nyíreg yháza
Debrecen látogatás.
Szeptem b er 24' Balatonsz árszői tagokkal meg beszélés.
Szeptemb er 28 Tabi csoportlátogatás.
október 23 Városi koszorúzás
November 09. Csoportgyűlés 156 fővel'
N ovem ber 1 3. Ba lato nszárszői televízió ri poftja.
November 15-17 lgal csoportvezető gyűlés.
November 29. Városnapi vásáron való részvételaz Ünnepi műsoron A,,45
éves városért'' kitÜntetés átvétele.
December 05-07' A Siófoki város kÜldöttjeként részvétela
Gyergyószentm iklósi városnapon.
Rendszeresen fogadom a hozzánk fordulókat a lakásomon.

Kaposvár Dél
Csoportunk2013 júliusában ujjá alakult, a tagság Takács Lászlót választotta
meg csopoftvezetőnek Júliusban megrendeztÜk Somogyvári József
tiszteletére a hagyományos Húskombinát tavi horgászversenyt' Csoportunk 1 6
fővel vett részt a Kaposváron tartott MERI Sportnapon. Decemberben tartottuk
az utolsó taggyűlésÜnket.

Marcali
Március 01: Nőnapi rendezvény farsangijelmezes műsorral, amely saját
rendezvény, 128 fős létszámmal'.
Aprilis 27: Horgászverseny a Pusztakovácsi tavon 104 fővel
Május 06: Anyáknapi ünnepség, műsorral az épÜletÜnkben, 63 fővel.
JÚnius 07: Szalonna sÜtés épületÜnk udvarán 70 fővel.
JÚlius 01: Dr' SÜtő László Polgármester Úr 10 darab ingyenes bérletet adott
kérésemrea tagjainknak a városi gyógyfÜrdőbe.
Július 10: Egésznapos vízitúraa Marcali GyógyfÜrdoben, versenyekkel.
Július 20: Horgászverseny a déli csoport meghívására a Hús kombinátnál'
'Augusztus 08: Sportverseny Sportcsarnokban a Szivárvány EgyesÜlet
meghívására.
Szeptember 14' Lengyeltóti csoport horgászversenye a Fonyódligeti tavon.
október 02: ldősek világnapja, városi rendezvény.
október 05: Kaposvári MER| Spoftnapon vettÜnk részt 8 fővel'
október 17: Szivárvány Nyugdíjas EgyesÜlet szellemi vetélkedójén részvétel.
október 27: Belfoldi látogatást tettünk a budapesti operett Szinházba'
December 13: Karácsonyi Ünnepség az épÜletÜnkben.
ÉpületÜnkben minden hónap elő hétfójénklubnapot tartottunk meghívott
előadóval, valamint hetente tartottunk gyógytornát is'

Balatonboglár
Csoportegyesítő gyűlés volt Balatonlellén. ahol a tagok Papp Lajost
választották meg csoportvezetőnek. Ezt Végh János titkár , valamint orbán
Dénes megyei elnökhelyettes vezetett le. KÜlönbözo programokat tartottunk,
illetve vettÜnk részt, ilyen volt a nonapi rendezvény, Vagy a nemzeti
Ü n nepségek, egyesü let által szervezett prog ram ok'

A fogyatékos emberek részérenyújtott közösségi szolgáltatások
Taglétszámunk 2013január 1-én 3093 fő volt, 2013 december 31-én a díj nem
fizetéses törlés és halálozás miatt 2771 főre csökkent' A tagok kor szerinti
megoszlása sajnos az idősebb kor felé tendál, a tagok közel fele 65 év feletti
a 35 év alattiak aránya pedig nem éri el a AoÁ-ot'
2013 évben 104 ()j taggal bővÜlt egyesÜletÜnk taglétszáma' Sajnos a kilépők
száma több mint a belépett új tagok száma.
,

A tagdíjfizetésíarányunk jónak mondható, a tagok 75%-afizethatáridőre.
lszák utcában működő Közösségi Szolgálat a következő szolgáltatásokat
nyÚjtotta 2013. évben.

nformáció nyújtás fogyatékosság g al éri ntő em bereket éri nto kérd ésekben
jogi tanácsadás fogyatékossággal érintő embereket érintő kérdésekben
akadálymentesítési tanácsadás
sorstársi tanácsadási szolgálat
fogyatékos em be rek szabad id ő eltöltésé nek lehetősége rol
ta1ékoztatás Üd ü ltetés, iÍj úság i kl u b m ű ködtetése, és sport kl ub
i
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Szociális ellátás(bentlakásos ellátás|
ioqszabálvi háttér a Maqvarorszáq helyi önkormányzatairól
CLXXX|X Toruénv

szóló 2011 évi

a közhaszn ú tevékenységcélcsoportja a fogyatékosság gal élo elsősorban
súlyosan mozgássérült,kerekesszéket használó illetve egyéb okok miatt
magasabb támogatottság ú emberek
a közhasznú tevékenységben részesÜlők száma:34 fő
a két lakóotthonban összesen 24 fő számára nyújt tartós elhelyezést és
lehetőséget az önállő é|etvitel kialakításá ra
a 24 főből 17 fő mozgássérÜlt 6 fó halmozottan sérült és 1 fő értelmi
fogyatékos

az átmeneti otthonunk10 fő krízishelyzetben élő fogyatékos(6 fő) és
időskorú(4fő) ember számára nyújt ellátást

Szociális ellátás(bentlakás nélkül
ioqszabálvi háttér a Maqvarorszáq helvi onkormánvzatairol szólo 2011 évi
CLXXX|X Toruénv
a közhasznú tevékenységcélcsoportja a fogyatékossággal élő emberek

aközhasznú tevékenységben részesÜlők száma 81 fő
egyesÜletÜnk 4 intézménybenműködtet nappali ellátást nyújtó szolgáltatást
93 személyből 25 fő hallás sérÜlt, 28 fő értelmi sérÜlt személy,3 fő
halmozottan sérÜlt, 2 fő súlyosan halmozottan sérÜlt, 26 személy
mozgássérÜlt és 9 fő látás sérÜlt.
a nappali ellátást igénybe vevo fogyatékos személyek számára nyÚjtunk
közösség h ez tartozást, továbbá m u n kát végezhetnek, szabad id ej Ü ket
hasznosan eltölthetik, továbbá segítÜnk számukra a hivatalos Ügyek
intézésében

Szociális ellátás támoqato szolqálat
ioqszabálvi háttér a Maqyarország helvi önkormányzatairóI
CLXXX|X Töruénv
5

szólo 2011 évi

aközhasznú tevékenységcélcsopoftja a fogyatékossággal élő emberek
aközhasznú tevékenységben részesÜlők száma 88 fő
egyesületÜnk 2 támogató szolgálatot működtet, mind a két szolgálat a vállalt
feladatmutatót teljesítette a működési területén, mely Kaposvár illetve
Nagyatád környéke
az ellátott 88 főből 14 fő részesült személyi segítésben, míg74 fő személyszállítást vett igénybe, az ellátottak mozgásszervi, értelmifogyatékos, látási,
illetve halmozottan fogyatékos emberek
közreműködésÜnkkel az ellátottak és hozzátartozőik számára lehetové válik
a munkába járás, illetve a munkahely megtartás
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ioqszabályi háttér: a foqlalkoztatás előseqítésérőlszÓlÓ 1991' évi lV. Töruény
a m e qv á ltoz ott m u n ka ké p e s sé q (j m u n kav á l l a l o kat foq l a l ko zt ató
akkreditációiárol szolo 327/201 2 Korm'rendelet

aközhasznú tevékenységcélcsoportja a fogyatékossággal élo emberek
aközhasznú tevékenységben részesülők száma 86 fő rehabilitációs
foglalkoztatott és 36 fő akkreditált bédámogatott
86 személyből 17 fő hallás sérült, 22fő értelmi sérÜlt személy,5 fő
halmozottan sérÜlt, 37 személy mozgássérÜlt és 5 fő látás sérült
a korábbi évekhez hasonlóan partnereinkkel több éve fennálló
m e g á a pod áso k a apj á n v égezzúktevé ke nysé g Ü n ket
4 fő tevékenységiterÜletÜnk Van: nyomdai munkák (hajtogatás, ragasztás,
szorlírozás, ab lakolás, d obozolás), Cérn agyárnak csom agolás, varrás és
biztosíték- sorkapocs összeszerelés
a feladatokat a foglalkoztatásban részt vevőktől elvárható maximális szinten a
megrendelők elvárásainak megfelelően végzetÜk
a 36 fő megváltozott munkaképességű dolgozóból 3'l fő tartósan
támogatott,melynek célja a megváltozott munkaképességű dolgozók
rehabilitációs célútovábbképzésének,fejlesztéséneksegítése,5 fő tranzit
támogatott ,célja az enyhébb fokon sérÜlt emberek visszavezetése a nyílt
munkaerő piacra
a 36 fóbol 8 fő mozgássérÜlt 4 fő látássérült 1 fő hallássérÜlt a többi egyéb
fogyatékossággal bí
l l
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köznevelésifeladatok ellátása a sajátos nevelési iqénvű qvermekek és fiatalok
számára
ioqszabálvi háttér a nemzeti köznevelésről szólo 2011 'évi CXC törvénv
Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ egységes módszertani
intézmény, amely pedagógiai szakszolgálati, gyógypedagógiai nevelési,
nevelési-oktatási,pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt
6

felad ata i közé tartozik
a sú lyosan-, ha lmozottan sérÜ lt gyerm ekek,fiatalok fej lesztése
súlyosan fogyatékos,halmozottan sérÜlt sajátos nevelési igényű

gyermekek
fejlesztő nevelés-oktatás
nem beszélő gyermekek,fiatalok augmentatív alternatív kommunikációs
eszközök használata illetve kölcsönzése

ellátottak köre a lassabban fejlődő csecsemők és mozgáskorlátozottlátás-,értelm i sérÜ lt gyermekek
az ellátásban részesÜltek száma 91 fő
szakszolgálatban részesÜ lő 52 f ő fej lesztő nevelés-oktatásban 27 (6-23
éves )súlyos mértékben sérÜlt gyermek és fiatal
12fő ővodás korú(3-6 éves) gyermek egyéni fejlesztése folyik kis
létszámban
szolgáltatásaink eredménye, hogy mindegyik gyermek a képességeinek
és állapotának megfelelő intézménybekerÜljön, illetve képességeihez
mérten a lehető legmagasabb szintű önállóságot elérjen
,
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i-, beteq m eqe l őzé si, re h a b i l itáci ó s szolq áltatás
ioqszabálvi háttér: 1997 évi CL|V toruénv az eqészséqt'jqvről

észséqvé de l m

aközhasznú tevékenységcélcsoportja a megromlott eÜ. állapotÚak kőrház
utáni utókezelése
a közhaszn ú tevékenységből részesÜ lők szám
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közel
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otthoni szakápolás illetve rehabilitációs beavatkozások Kaposváron és
Somogy megye 33 településénérhető el
a teljesített vizitszám 8658,melyből 5733 a szakápolás,2114 a gyógytorna
illetve 811 vizitegység a fizioterápia

a gyógytorna és afizioterápia kezelések szakorvosijavaslatra a háziorvos
elrendelésével vehető igénybe

lV. Közhasznú tevékenység érdekébenfelhasznált vagyon

0

töftént

A közhasznÚ tevékenységérdekében2013 évben Vagyon felhasználás nem

V. Gélszerinti juttatások
célszerinti juttatás a csoportvezetőknek utiköltség címen történt 2013 évben
melynek összege 1008 ezer forint

Vl. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

2013 évben ilyen jogcímen kifizetés nem történt

Vll. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Erőforrás mutatók
a szer\lezet átlagos éves bevétele haladja meg az 1 mlllió forintot teljesült
két év egybeszámított adózott eredmény ne legyen negatív

teljesüIt

a személyijellegű ráfordítás érje el az összes ráfordítás /+-t

teljesüI

Társadalm i elfogadottság m utató
az 1o/o érje el azkorrigált bevétel 2 %-t
aközhasznú ráfordítás érje el az összes ráfordítás%-t
két év átlagában az önkéntesek száma érje el a 10 főt

nem
teljesült
teljesült

2014 június 1-től csak az a szervezet lehet közhasznú besorolású amely mind
a két mutató közül legalább egynek megfelel

A mutatók alapján Egyesületünk megfelelt a törvényi előírásoknak és kérheti a

Bíróságtól a közhaszn úság i besorolását, mely 2012 évtől egyfokozatúvá vált
A besorolás a mutatók teljesÜlése esetén nem automatikus, a szervezeteknek
saját maguknak kell kezdeményezni a terÜletileg illetékes bíróságon,továbbá
feltétel volt már 2011 évtől hogy beszámolójukatközzé kell tenni a Bíróságon'
EgyesÜletÜnk ennek a feltételnek is megfelelt
Ezeknek a szentezeteknek további feltétel volt hogy amelyik szervezet
rendelkezett 2012 előtt is már közhasznúsági fokozattal annak ha nem kettős
könyvvitelt alkalmazott akkor át kellett állnia erre a magasabb szinttj
könyvvezetésre. EgyesületÜnk 2000 évtől már ez alapján vezeti könyveit.

Összefoglalva a mutatók és a feltételek alapján EgyesÜletÜnk az
Egyszerűsített éves beszámoló elfogadása után (melynek része a mérleg,az
eredmény kimutatás,a kiegészítő melléklet és a közhasznúsági beszámoló)
kezdeményezi a Bíróságon aközhasznú jogállás kérését.

Kaposvár,2013'03'24'

Dr.HegedÜs Lajos
(elnök)
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