Az Egalitás Alapítvány 2004. évben tovább folytatta korábbi tevékenységeit, amelyek közül a
legnagyobb hangsúly a 2003. évben megkezdett Támogató Szolgálat mőködtetésén,
fejlesztésén volt.
A Támogató Szolgálat keretén belül az alábbi feladatokat láttuk el:
– Szállító szolgálatot mőködtettünk, amelyet egy kerekesszékes utasok részére átalakított
FORD Transit mikrobusszal bonyolítottunk. A szolgálaton belül egy fıállású
gépkocsivezetıt alkalmaztunk.
– Személyi segítés: a saját otthonukban élı, munkaképes korú fogyatékos személyek
segítése, az integráció és az önrendelkezésen alapuló önálló élet megvalósítása érdekében.
2 fı szakirányú végzettséggel rendelkezı személyi segítı foglalkoztatása révén a
fogyatékos személyek aktív közremőködésével segítséget nyújtottunk személyi (higiénés,
életviteli) szükségletek kielégítéséhez, a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez,
önálló munkavégzéshez, a szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez,
szabadidıs tevékenységek végzéséhez.
– Tanácsadó és információs tevékenységet végeztünk, melynek elsıdleges célja a saját
képességek fokozása, az énkép javítása, illetve a felmerülı problémák megoldásának
segítése. E feladat ellátását a Támogató Szolgálat pszichológus vezetıje, sorstársi
tanácsadók és egy jogász végezte.
A Támogató Szolgálat fenntartására kapott normatív támogatás elszámolását határidıre
teljesítettük, az elszámolást az Államháztartási Hivatal elfogadta.
A súlyosan mozgássérült emberek élethelyzetének javítását további, Támogató Szolgálaton
kívüli tevékenységeinkkel is segítettük:
Szállításokat vállaltunk régebbi, MERCEDES mikrobuszunkkal. Ehhez még egy
gépkocsivezetıt alkalmaztunk. Szakirányú végzettséget nem igénylı fizikai munkák
elvégzésére további 2 fı képesítés nélküli személyi segítı állt a rászorulók rendelkezésére. A
gépkocsivezetı és a személyi segítı munkatársak bérét pályázatokból, adományokból és a
felajánlott adó 1%-okból fedeztük.
2004. decemberében Alapítványunk részére a hollandiai Amersfoort-i Rotary Club egy
MERCEDES kisbuszt adományozott, amellyel hozzájárult szállítószolgálatunk további
mőködtetéséhez.
A fogyatékossággal élı emberek hátrányainak leküzdését honlapunkon keresztül is
segítettük. Számítástechnikai szakemberünk fontos információkkal folyamatosan bıvítette
honlapunkat, amely a http://www.egalitas.hu címen érhetı el.
A fogyatékossággal élı emberek érdekeit képviselve munkatársaink rendszeresen részt vettek
konferenciákon, fórumokon, a szakmai fejlesztés érdekében továbbképzéseken vettünk részt.
Az Alapítvány mőködéséhez és programjaihoz 2004. évben az alábbi pályázatokon nyert
támogatást: Nemzeti Civil Alapprogram - 2.000.000,- Ft; Budapest Fıváros II. Kerületi
Önkormányzat Egészségügyi Szociális és Gyermekvédelmi Iroda - 500. 000.- Ft; Fıvárosi

Szociális Közalapítvány - 500. 000 Ft. Lezárt pályázataink elszámolási és járulék befizetési
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tettünk.
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