Az alapítvány bírósági bejegyzés szerinti neve:

Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elısegítı Alapítvány

Alapítás idıpontja: 1991. június 5.
A Bíróság 2.537. sorszám alatt vette nyilvántartásba.
Székhelye: Budapest 1028. Len u. 17/a.
Az alapítvány kitőzött feladatai:
- A Pesthidegkúton élı mozgássérültek munkahely iránti igényeinek felmérése
Mozgássérültek részére munkahelyteremtı beruházásokban való részvétel,
koordinációs és szervezı feladat összehangolása.
- A Pesthidegkúton élı mozgássérültek szakmai tovább- és átképzésének
támogatása (pl. ösztöndíjakkal, költségtérítéssel) szakmai, egészségügyi
valamint társadalmi rehabilitáció elısegítése. Pályázati formájú átképzési
támogatás munkába álló mozgássérülteknek.
- Az egészséges életmód feltételeinek megteremtésében közremőködés,
speciális gyógytorna biztosítása, mozgássérülteknek szervezett
sportrendezvények mozgássérülteknek sportolási lehetıséget biztosító
szakosztályok támogatása.
- Országos számítógépes rendszer és információ továbbító hálózat kiépítése és
mőködtetése, mozgássérülteket érintı információk győjtése és továbbadása.
- Mozgássérülteknek speciális pszichológiai, életviteli, pedagógiai, építészeti,
számítógépes könyvelési ismereteket nyújtó tanfolyamok szervezése, tanácsadás.
- Üdülések, csereüdülések szervezése, mozgássérülteket fogadni tudó hazai és
külföldi szállások adatainak győjtése és az érintetteknek rendelkezésre bocsátása.
Szabadidıs programok szervezése.
Az Alapítvány az 1997. évi CLVI tv. 26. § értelmében az alábbi közhasznú tevékenységeket
végzi:
hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, rehabilitációs
foglalkoztatás, munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. Az Alapítvány Személyi segítı és szállító szolgálatot
szervez és mőködtet a fogyatékos emberek életfeltételeinek javítása érdekében. Mőködési területe:
Budapest, Solymár, Budakeszi, Budaörs.
Az Alapítvány kezelı és képviselı szerve: 3 tagú Kuratórium
A Kuratórium elnöke: Nász Erzsébet (Budapest, 1028. Len u.11/b.)
A Kuratórium tagjai:
Huszár Judit (Budapest, 1028. Kırózsa u. 9.)
Dr. Jeges Péterné (Budapest, 1068. Benczúr u. 39/a.)
Az Alapítvány kettıs könyvvitelt vezetı, közhasznú egyszerősített éves beszámolót készít.
A Számviteli Törvény 1. számú mellékletében elıírt mérleg tagolását az "A" változat szerint
alkalmazza.
1

A mérlegkészítés idıpontja tárgyév 02.28.
A Számviteli Törvény 2. számú mellékletében elıírt eredménykimutatás (összköltségeljárással) tagolását az "A" változat szerint alkalmazza.
A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket az 57§ alapján - a 60-62. §-ban foglaltak
figyelembevételével - a 47-51. § szerinti bekerülési értéken értékeljük, csökkentve azt az 5256. § szerinti leírásokkal.
A források értékelésénél a 67§-vesszük alapul -a 60 §-ban foglaltakat figyelembe véve.
Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás lineárisan évente egy alkalommal történik.
A 100.000.-ft érték alatti tárgyi eszközök leírása egy év alatt történik idıarányosan.
A vevık és szállítók nyilvántartása analitikusan történik. Az egyéb követelések és
kötelezettségek között a következı tételek kerülnek kimutatásra: - munkavállalókkal
szembeni követelés és kötelezettség, adók, adójellegő követelések és kötelezettségek,
járulékjellegő követelések és kötelezettségek, és az alapítókkal szembeni követelések és
kötelezettségek.
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2008. évi Közhasznúsági Jelentés kiegészítése
Az Egalitás Alapítvány az elızı évekhez hasonlóan a legnagyobb hangsúlyt a Támogató
Szolgálatainak mőködtetésére, fejlesztésére helyezte. 2008. év szeptemberében pályázatot
nyújtottunk be a 2009. évi folyamatos mőködés biztosítása érdekében, mely pályázaton
nyertünk, így nem került veszélybe közel 60 fı fogyatékossággal élı ember szociális
ellátásának biztosítása.
A Támogató Szolgálat belül a következı tevékenységeket végeztük:
Személyi segítı- és szállító szolgálatot mőködtettünk,
tevékenységeket végeztünk.

tanácsadó és információs

A szállító szolgálatokat két speciálisan kialakított mikrobusszal (Ford Transit, Mercedes
Sprinter) bonyolítottuk. A szolgálaton belül 2 fı fıállású gépkocsivezetıt alkalmaztunk.
A személyi segítı szolgálaton belül 5 fı szakirányú végzettséggel rendelkezı személyi segítıt
foglalkoztattunk a saját otthonukban élı fogyatékos emberek önrendelkezésen alapuló önálló
életvitelének elısegítése érdekében.
A fogyatékossággal élı klienseink aktív
közremőködésével segítséget nyújtunk a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez,
szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, személyi (higiénés) szükségletek
kielégítéséhez, önálló munkavégzéshez, szabadidıs tevékenységek végzéséhez.
A fogyatékossággal élı emberek hátrányainak leküzdése érdekében tanácsadó és információs
tevékenységet végeztünk. Szakembereink segítségével (jogász, pszichológus) jogi, életviteli
pszichológiai tanácsadással segítettük a hozzánk fordulókat. Honlapunkat folyamatosan
bıvítettük, információkhoz juthattak az arra rászorulók.
A Támogató Szolgálat fenntartására kapott normatív 2008. évi támogatás elszámolását a
Magyar Államkincstár felé határidıre teljesítettük, az elszámolás elfogadása folyamatban van.
A Támogató Szolgáltatásokon kívül az alábbi tevékenységeket végeztük, melyeket
pályázatokon nyert támogatásokból, APEH 1%-ból, valamint adományokból fedeztünk:
•

Foglalkoztatási Rehabilitációs Tanácsadó irodát mőködtettünk.
A hozzánk forduló fogyatékossággal élı embereket széles körően tájékoztattuk, személyi
segítéssel, szállítószolgálattal segítettük a szolgáltatás elérését. Ismertetı anyagot
készítettünk. Tanácsadó irodánkat a jövıben fejleszteni kívánjuk új – lehetıség szerint
érintett - munkatársak bevonásával.

•

Fogyatékossággal élı, és ép Önkéntes munkatársakat vontunk be programjainkba,
melyeken ezzel is hangsúlyozni kívántuk az integráció fontosságát.

•

Szakmai gyakorlati lehetıséget biztosítottunk szociális képzésben részt vevı tanulók
részére. Kapcsolatfelvétel a képzı intézményekkel, az együttmőködés feltételeinek
kidolgozása, régi együttmőködések erısítése.

•

Tovább segítettük fogyatékos és nem fogyatékos, de mozgásukban akadályozott emberek
szabadidıs rendezvényeken való részvételét. Együttmőködtünk a rendezvények
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szervezıivel, kiemelve
rendezvényeket.

az

Önkormányzat

által

szervezett

nagy

látogatottságú

•

Szabadidıs programsorozatot szerveztünk fogyatékos személyek részére. A részvételt
segítettük személyi segítıkkel és szállító szolgálattal.

•

Munkatársaink (3 fı) képzéseken, továbbképzéseken vettek részt.

•

Konferenciákon, fórumokon vettünk részt.

•

Továbbra is aktívan bekapcsolódtunk szőkebb környezetünk társadalmi életébe.
Figyelemmel kísértük az akadálymentesítés folyamatát, helyi rendezvényeken jelen
voltunk és a jövıben is jelen kívánunk lenni segítıinkkel és kisbuszunkkal, hogy minél
többen részt tudjanak venni a programokon.

•

Kölcsönös szakmai együttmőködést alakítottunk ki támogató szolgálatok munkatársaival,
civil szervezetekkel, tapasztalatainkkal tovább segítettük a fiatal szervezeteket vagy új
kezdeményezéseket. (Pl. pályázatírási tanácsokat adtunk).

•

Rehabilitációs szakmérnökünk saját tulajdonú lakás akadálymentesítéséhez nyújtott
szakmai tanácsot. Az épített környezet akadálymentesítését is figyelemmel kísértük.

•

Gyógyászati segédeszköz bemutatót szerveztünk, melyen több új segédeszköz használatát
megismerhettek az érintett emberek és hozzátartozóik.

A szervezet azon túl, hogy szolgáltatásaival hozzásegítette kedvezményezettjeit az
önrendelkezı élethez, mőködése során is érvényesítette az esélyegyenlıség elvét. Az
alapítvány elnöke és a kuratórium tagjai mind kerekes székes személyek.
Kelt: Budapest, 2009. év március hó 30. napján

Nász Erzsébet
Egalitás Alapítvány
elnök
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