
Tagnyilviíntartási azonosító:

Egyesiiletiazonosító: 59(Mozgaskorlátozottá(somogyMegyeiEryesületo

csoport azonosító:

EgYesületi tagnvilvántartó lapia
Személyes adatok

Név:

Születési név:

Neme: x Férl'Nő

Anyja neve:

Születési hely:

Telepiilés:

Sziiletett (dátum);

Lakcím;

Irányítószám:

Utca, hiízsziím:

Levelezési cím:

T"l"foo'''','-',.'''''..''/

Mobil '"á-, _.._.-._- /
E-mail: @,

Megjegyzés;

* A megfelelőt húzza alii]

BELÉPÉSI NYILATKoZAT

Alulírott kijelentem, hogy a fent megnevezett eryesületnek tagja kivánok lenni, mert az egyesület céljaival egyetének' alapszabályának
tartalmát ismerem, a tagsággal.járó kölelezettség€ket válalom' KijelenteÍ! hogy íem állok közügyektól eltiltás alatt' HozzájáÍulok ahhoz,
hogy ajelen belépési nyilatkozatoÍ\ valamint az egyidgjtileg kitöltött ,,egfesüIet tag nyilvántartó lapjan'' feltünEtett adataimat az Egy€sület
alapszabály szerinti t€vékenys€€ soráLn az információs önrendelkezésijogról és az információszabadságról szóló 20l1. évi cXI. töNény
szerint kezelje és használj4 tEsonló cá!ból a MozgáskoÍlátozottakEgyesüldeinek országos szÖv€ts€e részére átadja és a szÖvets€ kezelje
az adatvéd€lemre vonatkozó szabályd( megtarLísával'

Áz Égyesület tÓlti ki

A tagnyilvántartásba vétel dátuma:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tagdíjköteles-e?* IgenNem

Tagsági igazolvány száma:

Tagsági igazolvány kodja:



Tagnyilvántanasi azonos itó:

Egyesületi azonosító' 59 (Mozgiiskorlálozotlak sornogy Mc8yei E8y€súlet€)

csoport azonositó:

Egvesületi tagnvilvántartó lao ia
Altalános adatok

l' Neme: ! FéÍ{i Ü Nö

2. sziiletett(év)i

3' Tagság Lezdete: '

{' tagság vege

5' Tagdijköteles_e:

! tg"n ! N"*

6 TelepÜléstipus' ahol él:

'-l i Bud"p"rt ! Nagy,ráros l Kjsoáros l Fulu

7.Melyik évben vált mozgáskorlátozoná:

8.Mozgáskorlátozottá válásának oka:

, ., b"l"."t ! betegség ! szüIetési ! hábonls sérülés

9. Mozgáskorlátozottá vá]ásának oka rész]etesebben (orYosi diagnózis):

l 0'Van_e nrozgáskorlározottsága nlellet1 nrás fogyalékossága:

! ta,ari i] i'.lt,t i il e.t"t.t



l I 'Van-e valamily'en kónikus betegsége:

! nincs O keringési ! bébendszeri ! íztileti

! egyéb, éspedig;''''''..'....'''''

l2.RokJ<antság foka:

J s7Nulutt' J ary" J 67-99% Ú l00% ! I' csoport
T_1 -,iJ lt.csoport

'_ 40yo daí |J 4049% -) 50-79% - 80% vagy felette

l3'A mozgáskollátozottság mely testÍészt érinti?

-- --t .- _-
L- rorzs l- bal kar J jobb tar i_J bat otdal rJ jobb oldat l..l ua tau J lotu iau

l 4'Hiányzri í'rrrkciók. képességek:

1fekvó helyzetben megfordulás ] f"lute, D karok emelése I r"tatla.

r- a_t --i- néhány lépés megtétele L taíós jáÍá5 _i folyamatos erökifejtés f] teherhordás

L lepcsole tellepes

i5.A minderulapi életben a köYetkező tevékenységekben szorul segitségre:

Ll bevásárlás ij to.e' Jj mosogatás ű nro'"s ! takaritás ! ágyaás

egyéb ház körtili tevékenység:

i6'Az önkjszoigálási képessége kollátozotÍsága:

a'1 étkeani

Ü speciális eszközzel D csak személyi segítséggel

t') usztáLlodli

E speciális eszközzel D csar személyr segitséggel

c) öhözkődni

tr specldlis e(Zi(özze] csal szemeil r segitséggel



d) illemhelyet haszná]ni

! speciális eszközzel ! csak személy i segitségge]

e) Iakáson belül közlekedrri

D speciális.esz}özzel ! csak személyi segjtséggel

l 7. Élervitelszenien hasznáIt eszközel

! emeló szerkezet D t au."nlo ! 1irók.r.t ! müláb f' müÚ<éz ! 2 dbman]<ó

J 1árógép ! o.topéd cipo ! ldbbot ! 2dbbot ! ftzo ! gépkocsl

n oEe alt"I t"'ogatott mechanikus szobaj kerekesszék l mechalik_us szobai kerekesszék

! oEP áIt.] ti'nogatott mechanikus utcai kerekesszék l mechanikus utcai kerekesszék

! oep ett"t támogatott elektomos szobai kerekesszék ] elektr-omos szobaj kerekesszék

! oEl ált"l ti*ogatott elektromos utcai kerekesszék ! eleknomos utca1 kerekesszék

! oEP altul tá-ogatott aktív kelekesszék ! aktív kerekesszék

! oEP ált"l t{*ogatott elekt'omos moped J Elektromos moped

! oEP altul u*ogatott lobbanómotoros kerekesszék ! Robbanómotoros kerekesszék

j E.saját gépkocsi esetén ki Yezeti:

! saját maga D segitő

Io'Saját gépkocsr eseten, ha maga vezeti

! átalakiton L] nem áta]akított

20'Az álta]ánosan kialakíton tömegköZlekedesl eszköZöket rgenybe tudja-e venni?

fl n.. l] c'náIlÓan ]] személyi segitséggei

2l -Napi rendszerességgel szuksége van-e személyi segitőre?

! ,g.n i t- n"*



22.Kivel él egyiitt?

! egyediil ! családban Ü szociális intézményben

23'saját lakásban él:

! tulajdonosként ! haszonélvezóként D bérlőként D albérlóként

24.Ha nem saját lakásban éI:

! szivességi lakáshasanáló D családtag

25.Lakását mozgáskorlátozottságára fi gyelenrmel tudia_e használni?

! ig"n ! n"-

2ó'Mire volna sziikség al loz' hogy akadálymentesen tud-;a haszrátni lakrisát?

! műszaki átalaj<itás ! lakáscserc

2 7. Legmagasabb i:kolai vegzettsege:

! '8 áIt"lános ! 8 ált"Iáno, ! szakmunkásképző n kozépiskola ! íöirkolu ! .gy"t..

28 'sZakképzensége:

! nincs

! van' éspedig:

29.NyeJvismerete:

! aagot ! nérnet ! o.or, ! spanyol ! olasz ! fiancia

egyéb:''''..''''..'.'..

30'Számítástechnikai ismerete:

! u^n ! nin.,

3 i 'Számitógépe:

-_t
_ ran nin.s ' masho|],jtholzá



J2 lnlemet kapcsolata:

D ".n ! nincs ! másholjut hozzá

3J'Jövedelem íonása:

D munkabér ! vállalkozas ! öregségi nyugdij ! ozvegyi nyugdíj ! rokkantsági ellátás

! rokkantsági járadék ! rehabilitációs ellátás ! rehabilitációs 1riradék ! fogyatékossági támogatás

! rnagasabb összegü családi pótlék D családi pótlek D GYES, GYED, TcYÁs, CYET

! rendszeres szociális segély D arvaellátás

! egyéb (gyermektartásdij, hadigondozoftak, nemzeti gondozottak ellárása) ! nincs, elta,tott

34'Milyen munkakörben dolgozik?

35.Megrokkanása előtt milyen mun}akörben dolgozott?

36.Családi áIlapot:

T-] _-' ' Í '-
I nós _ nótlen -i hajadon j íertezen - élenárst elvall _ öZ!e6) J egverulallo

37.Házastársa is logyatékos-e?

I ig.n L.-l n"'n

38'Mióta lakik jelenlegr iakasában?

39.i-akás szobaszáma:

40.A lakás komfortfokozata: (MagyaJázat a súgóban található')

f] Ko^fo,r nélktili ! Fé]komfonos ! Komfortos ! Összkomfortos

il Duplatcomfortos [] Luxusla]iás


