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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 6

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) □
Szervezet neve:

Látássérültek Eszak-alföldi Regionális Egyesülete

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

Házszám:

l 0  2 5 Település: Debrecen

Külsővásár Közterület jellege: ^

„ _ Lépcsőház:lb Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: | i j | I Település:

Közterület neve: 

Házszám:

Közterület jellege:

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet'')

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve:

0 9 — 0 1 — 2 6 8 2

■|P| k|-| 6 2 6 8 3 f 2 0 0 3

1 8  5 6 6 2 8 H - 0 - 0 9

DR.Nagy Sándor

Képviselő aláírása: 

Keltezés:

Debrecen 2 0 1 7 -  0 5 -  2 9

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.23
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Látássérültek Eszak-alföldi Regionális Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban)

Előző év Előző év 
helyesbítése

T árgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök 16 444

1. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök 16 394
III. Befektetett pénzügyi eszközök 50

B. Forgóeszközök 4 799
1. Készletek

II. Követelések 221
III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök 4 578
C. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 21 243

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 16 531
1. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény 17 469
III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
(közhasznú tevékenységből) -938

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 4 511
1. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 980
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 531

G. Passzív időbeli elhatárolások 201
FORRÁSOK ÖSSZESEN 21 243

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.23
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Látássériiítek Eszak-alföldi Regionális Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke

3. Egyéb bevételek 26 638 25 036 26 638 25 036

ebből:

- tagdíj, 
alapítótól kapott befizetés 1995 2 034 1 995 2 034

- támogatások 12 835 12 345 12 835 12 345

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei 36 165 36 165

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 26 674 25 201 26 674 25 201

ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei 26 609 24 695 26 609 24 695

5. Anyagjellegű ráfordítások 5 429 5 217 5 429 5 217

6. Személyi jellegű ráfordítások 14 315 16 215 14 315 16 215

ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai 870 0 870 0

7. Értékcsökkenési leírás 1065 1142 1 065 1142

8. Egyéb ráfordítások 3 215 3 266 3 215 3 266

9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 80 299 80 299

B. Összes ráfordítás 
(5+6+7+8+9) 24 104 26 139 24 104 26 139

ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B) 2 570 -938 2 570 -938

10. Adófizetési kötelezettség

D, Tárgyévi eredmény (C-10) 2 570 -938 2 570 -938

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.23



3.

mm
1U1L 
IIIII 2016. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
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Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

Látássérültek Eszak-atföldi Regionális Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési 
támogatás 12 225 11 575 12 225 11 575

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 610 770 610 770

C. Az Európai Unió strukturális 
alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó 
meghatározott részének adózó 
rendelkezése szerinti felhaszná
lásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény alapján kiutalt összeg

398 542 398 542

F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. D  'a611 |  Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.23
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám: 

Közterület neve:
F̂lí̂ P Település: Debrecen

Külsővásár Közterület jellege: tér
Házszám: 16 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Közterület neve: 

Házszám:

Település:

Közterület jellege:

Emelet:Lépcsőház:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: f Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Ajtó:

0 0 • P k ■ 6 2 6 8 3 / 2

[°] 0 3 / 2

0 9 — 0 1 — 2 6 8 12 | |

ímeEm-Ei-Eii
1.6 Szervezet I Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: DR.Nagy Sándor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

AzEgyesület az Alapszabály 4§ -bán foglaltak szerint a következő alapcél szerinti tevékenységet látja el:
I. Érdekképviselet, érdekvédelem.
1. Az Egyesület elnöke, elnöke az MVGYOSZ-nek is. Ezen tisztség alapján delegáltja az Országos 
Fogyatékosügyi Tanácsnak.
2. Akadálymentesítés, egyenlő esélyű hozzáférés: braille nyomtatás, braille feliratozás, braille feliratok 
el len örz ése-gyógyszerdobozo kon.
3. Konferenciák, előadások: Az év során 5 alkalommal jelentünk meg konferenciákon, ahol részvételiinnkel 
képviseltrük a látássérült emberek érdekeit.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Veszélyeztetett csoportok jogainak védelme
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A la pv e tő  jo g o k ró l s zó ló  2011 é vib  C X I. tö ervény

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérült személyek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1091

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24



11111
IMII 2016. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám: 

Közterület neve:

4# Település: Debrecen

Külsővásár Közterület jellege: tér
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Közterület neve 

Házszám:

Település:

Közterület jellege:

Emelet:Lépcsőház:

1.3 Bejegyző I Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

Ajtó:

0 0 ■ P k ■ 6 2 6 8 3 2 0 0 3 1 2

0 9 — 0 1 — 2 6 8 | 2 |
1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 1II815 6 N 2 ! 8 2 - B - m
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: DR.Nagy Sándor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

II. Szolgáltatásaink:
1. Adóbevallás térítésmentesen 17 tag részére.
2.Elektronikus hírlevél működtetése, 55 alkalommal 572 fő részesült az elektronikus hírek olvasásában.
3.Jogi tanácsadás: Az egyesület tagjai részére ingyenes jogi segítséget nyújtott az egyesület elnöke. 
Ügyfél lap alapján 44 fő vette igénybe a jogi segítségnyújtást
4. Kultúrcsoport működtetése.
5. Pályázatok, támogatások:Az év során 11 fő 194.730 Ft-ot kapott segédeszköz támogatásra, 9 fő 
tanulmányi támogatásban részesült 10.000 Ft/fő. Ebben az évben is támogattuk a fehér bot vásárlását, 6 fő 
9830 Ft ot kapott 27 fő részére adtunk segédeszközt tartós használatba.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Fogyatékos személyek jogainak érvényesítése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Fogyatékos cszem élyek jogairó l szóló EN SZ egyezm énj

1091

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: ||átássérü|t személyek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Látássérült személyeket megillető jogok érvényesülésének előmozdulása. Ügyfélforgalom:2771 látássérült 
ügyfél az év folyamán.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Látássérültek Eszak-alföldi Regionális Egyesülete

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám: 

Közterület neve:

4|fo 2|5 Település: Debrecen

Külsővásár Közterület jellege: tér
Házszám: 16 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Közterület neve: 

Házszám:

Település:

Közterület jellege:

Emelet:Lépcsőház:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Ajtó:

0 0 ■ p k ■ 6 2 6 8 3 / 2 0 0 3 / 2

0 9 — 0 1 — 2 6 8 12 | [

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: DR.Nagy Sándor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

6. Szabadidős és kulturális program szervezése: Farsangi rendezvények, kirándulások-Budapest, Szolnok, 
Bükkszentkereszt, Fehérkőlápa,. Több alkalommal szerveztünk tapintható képkiállítást Romanek Inka, és 
Kádár Nagy Lajos müveiből.Megrendeztük a sportnapot a TEVA Gyógyszergyár sportpályáján, 
hajdúszoboszlón afűrdönapot a Hotel Hőforrásban. A körzeti csoportok fehérbot napi ünnepségeket 
szerveztek. Debrecenben Geriné Jóna Ilona irodalmi műsorával nyitottuk meg az ünnepséget. A 
fogyatékosok világnapja alkalmából operett gálát szerveztünk látássérült előadók közremüködésével.Az 
évet a központi karácsonyi ünnepséggel zártuk. Programjainkon 50-60 fő ven részt átlagosan.
7. Tájékoztató előadások tartása: NRSZH, LESEK segédeszköz bemutató
8. Számítógépek karbantartása, javítása, az év során 46 fő vette igénybe.
9. Színházbérlet igénylése 42 alkalommal 150 fő vette igénybe._______________________________________
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Rehabilitációs szolgáltatások biztosítása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: FOt  19§ szerint

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: ||átássérü|t s z e m é ig

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1091

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

1. Szervezet I Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Látássérültek Észak-aJföldi Regionális Egyesülete

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám: 

Közterület neve:

4 | í  I f i Település: Debrecen

Külsővásár Közterület jellege: tér
Házszám: 1C 16 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Közterület neve: 

Házszám:

Település:

Közterület jellege:

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: g 0 ■ P k ■ 6 2 6 8 3 / 2 0 0 3 2
1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet") 0 9 — 0 1 — 2 6 8 | 2 |
1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: i |8 |s ; 6 6 |2 ||8 2|
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: DR.Nagy Sándor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

III. Szemléletformáló tevékenységeink:
l.lskolai érzékenyítö foglalkozások.35 alkalommal 1667 fö részesült szemléletformáló tevékenységünkben.
IV. Körzeti csoportok:
Az egyesület hatékonyabb működése érdekében7 körzeti csoportot működtet 2016 évben megalakult a 
Bal máz újváros-E gyek körzeti csoport.A körzeti csoportok feladata: rendszeres fogadó órát tartanak, 
kulturális programokat szerveznek, dokumentumok kitöltésében segítenek,érzékenyítö foglalkozásokat 
tartanak.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevekenyseg megnevezese: Tudatosság növelése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Fo g ya té k o s  s ze m é lye k  jo ga iró l s zó ló  e gye zm é n y

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: fogyatékos személyek és ép látásúak
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1667

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24



1. Szervezet I Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Látássérültek Eszak-alföldi Regionális Egyesülete

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám: 

Közterület neve:
4I° 2II5 Település: Debrecen

Külsővásár Közterület jellege: tér
Házszám: 16 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám: 

Közterület neve:

Település:

Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: 0 0 ■ P k ■ 6 2 6 8 3 / 2 0 0 3 / 2
1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet") g 9 — 0 1 2 6 8 | 2 |
1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: l][Íl[5lf6|Í][2¡8l[2 | - 0 —0 9
1.6 szervezet 1 Jogi személy szervezeti egység , , , , , ,  
képviselőjének neve: DR.Nagy Sándor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

V. Média megjelenések:
1. Sajtó megjelenések-programjaink meghívóját számos szervezet és sajtó felé eljuttatuk. Megjelentek az 
információka Vakok Világában, a HAON-on, Debrecen TV-ben, Hajdúszoboszlói TV-ben, Hajdú-Bihari 
Naplóban.
2.Tájékoztató füzetek: Az Egyesület nyomtatta a "’Nem így hanem így” kiadványt 1000 példányban, melyet 
az érzékenyítések alkalmával a résztvevőknek juttattunk el.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.J. Közhasznú tevekenyseg megnevezese:1 3 3 Tajekoztatas a rehabilitados szolgaltatasokrol

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: FOT 2i§  g pontja

3.3 Közhasznú tevekenyseg célcsoportja: ép |átók |átássérü|tek

3.4 Közhasznú tevekenysegböl részesülök létszama: lo g l
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Média megjelenések, információk átadása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám: 

Közterület neve:
4 Ö|2|5 Település: Debrecen

Külsővásár Közterület jellege: tér
Házszám: lg Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Közterület neve: 

Házszám:

Település:

Közterület jellege:

Emelet:Lépcsőház:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet I Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Ajtó:

0 0 ■ P k ■ 6 2 6 Ic
ol

1 M 
1 / 2 0 0 3 / 2

0 9 — 0 1 — 2 6 8 | 2 1
8 5 6 6 2 8 2 - 0 - 0 9

1.6 Szervezet I Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: DR.Nagy Sándor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

VI. Partnereink:
Az egyesület tevékenységét úgy szervezi, hogy a régióban működő fogyatékos személyekkel foglalkozó 
szervezetekkel szoros együttműködést folytat. 2016.-ban a már meglévő együttműködések mellen újakkal 
is kötöttünk megállapodást:Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány, Egyesület A Sérült Emberekért, Fehér 
Bot Alapítvány, Hajdúsági Vakvezető és Segítőkutya Kiképző Alapítvány, Látásnélküli Világ Alapítvány, 
MVGYOSZ, Vakok és GyengénlátókSzaboIcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, Vakok és Gyengénlátók 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete. Több civil szervezettel is kapcsolatot ápolunk, mint a 
Hajdú-Bihar Megyei Család Esélyteremtésí és Önkéntesházzal, Bihari Múzeummal, Debreceni Déri 
Múzeummal,Munkaerőpiacon Maradás Egyesület, Újkerti Könyvtár.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Együttműködés a rehabilitációs szolgáltatásban
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: FOT 2i§  g pont

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérültek és családtagjaik

10913.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Együttműködés az elemi rehabilitációt végző Fehér Bot alapítvánnyal és más szervezetekkel. 
Együttműködési megállapodások.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Látássérültek Eszak-alföldi Regionális Egyesülete

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) T árgyév (2)

B. Éves összes bevétel 26 674 25 201
ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 398 542

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve 
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 26 276 24 659

H. Összes ráfordítás (kiadás) 24 104 26 139

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás 14 315 16 215

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény 2 570 -938

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma 
(a közérdekű önkentes tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

29 29

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] □

Ectv. 32. § (4) b) [K l+K2>-0] S Í □

Ectv. 32. § (4) c) [(11+I2-A1 -A2)/(H1 +H2)>=0,25] [x| □

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] □

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] □

Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] IS □

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

Látássérültek Eszak-alföldi Regionális Egyesülete

PK-242

Támogatási program elnevezése: Civil szervezetek támogatása

Támogató megnevezése: DMJV

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés [X]

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2016.01.01.-2016.12.31.

Támogatási összeg: 100

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 100

- tárgyévben felhasznált összeg: 100

- tárgyévben folyósított összeg: 100

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő jjj

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 100

Felhalmozási

Összesen: 100

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Láthatatlan Mindennapok Kiállítás lebonyolításához szükséges eszközöket, tevékenységeket finanszíroztuk a 
támogatás összegéből.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A Láthatatlan Mindennapok Kiállítás október 10. és november 11. között várta az érdeklődőket. 15 iskola 1025 diákja 
vett részt a programon, jelenléti ív alapján

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24
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Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

PK-242

Támogatási program elnevezése: Kultúrális programok támogatása

Támogató megnevezése: DMJV

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés [^j

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2016.01.01.-2016.12.31.

Támogatási összeg: 50

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 50

- tárgyévben felhasznált összeg: 50

- tárgyévben folyósított összeg: 50

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő ^

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 50

Felhalmozási

Összesen: 50

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az " információ mindenkié" c. pályázat során az akadálymentes programfüzet előállítási költségeit finanszíroztuk a 
támogatási összegből.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A kulturális esélyegyenlőség biztosítása érdekében a LÉARE 6 alkalommal készített látássérült személyek részére 
nagybetűs és pontírású programfüzetet a debreceni programokról.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Látássérültek Eszak-alföldi Regionális Egyesülete

Támogatási program elnevezése: életvitelt megkönnyítő segédeszköz beszerzésének támogatása.

Támogató megnevezése: Egyek Képviselő Testülete

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés [j|

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2016.01.01.-2016.12.31.

Támogatási összeg: 100

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 100

- tárgyévben felhasznált összeg: 100

- tárgyévben folyósított összeg: 100

Támogatás típusa: visszatérítendő jjj vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 100

Felhalmozási

Összesen: 100

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Látássérült személyek életvitelét megkönnyítő segédeszközök megvásárlására fordítottuk az összeget.

Az üzleti évben Végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A LÉARE az egyeki látássérült tagoknak segédeszközöket vásárolt, melyeket tartós használatba adón ki részükre.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

Támogatási program elnevezése: Egyszeri bértámogatás

Támogató megnevezése: MÁK

Támogatás forrása:

központi költségvetés [X]

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2016.01.01.-2016-12.15.

Támogatási összeg: 326

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 326

- tárgyévben felhasznált összeg: 326

- tárgyévben folyósított összeg: 0

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 326

Felhalmozási

Összesen: 326

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az mmk-s munkavállalók üzemorvosi vizsgálatát és rehabilitációs munkakörülményeik javításához szükséges 
eszközök beszerzését finanszíroztuk a támogatás összegéből.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az mmk-s munkavállalók üzemorvosi vizsgálatát és rehabilitációs munkakörülményeik javítását elősegítő eszközök 
beszerzését finanszíroztuk a támogatási összegből.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Látássérültek Eszak-alföldi Regionális Egyesülete

Támogatási program elnevezése: Bértámogatás

Támogató megnevezése: MÁK

Támogatás forrása:

központi költségvetés [)[]

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2016.01.01.-2016.12.31.

Támogatási összeg: 11 199

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 11199

- tárgyévben felhasznált összeg: 11199

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő j j j  vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 11 199

Dologi

Felhalmozási

Összesen: 11199

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást 10 fő mmk munkatárs és 1 fő munkahelyi segítő bérének fedezésére fordíthattuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

10 fő mmk munkatárs és 1 fő munkahelyi segítő bérének fedezésére fordíthattuk a pályíázat összegét.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24
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Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

Támogatási program elnevezése: Kulturális programok támogatása

Támogató megnevezése: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés [x]

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2016.01.01.-2016.12.31.

Támogatási összeg: 100

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 100

- tárgyévben felhasznált összeg: 100

- tárgyévben folyósított összeg: 100

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 100

Felhalmozási

Összesen: 100

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A pályázat terhére tájékoztató kiadvány nyomdai munkálatait, Braille ABC nyomtatását, utazási költségeket 
számoltunk el.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A "Tapintható képkiállítást" november 16-án a Tolerancia Világnapján nyitottuk meg Hajdúszoboszlón. A kiállítás 1 
hétig volt megtekinthető, melyen 180 fö vett részt.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

Támogatási program elnevezése: Civil szervezetek támogatása

Támogató megnevezése: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés [X]

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2016.01.01.-2016.12.31.

Támogatási összeg: 300

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 300

- tárgyévben felhasznált összeg: 300

- tárgyévben folyósított összeg: 300

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő j^]

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 300

Felhalmozási

Összesen: 300

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatási összegből tájékoztató kiadvány költségeit, kiküldetési költségeket, illetve segédeszközöket, 
irodaszereket vásároltunk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A Hajdúszoboszlói Körzeti Csoport évente több alkalommal szervez programokat, nőnap, fűrdőnap,fehér bot napi 
ünnepség a tagok és önkéntesek részére. Minden hónapban klubb napot is tart.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

PK-242

Támogatási program elnevezése: Sport tevékenység támogatása

Támogató megnevezése: Hajdúszoboszlói Város Önkormányzata

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés [)|

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2016.01.01.-2016.12.31.

Támogatási összeg: 100

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 100

- tárgyévben felhasznált összeg: 100

- tárgyévben folyósított összeg: 100

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő g]

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 100

Felhalmozási

Összesen: 100

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A pályázati összegből a jógaoktató költségeit fedeztük.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A támogatási idő alatt 10 ai kai ómmal vettek részt jógafoglalkozáson a látássérült tagok.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24
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Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

Látássérültek Eszak-alföldi Regionális Egyesülete

Támogatási program elnevezése: Civil szervezetek támogatása

Támogató megnevezése: Püspökladány Város Önkormányzata

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés [X]

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2016.01.01.-2016.12.31.

Támogatási összeg: 40

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 40

- tárgyévben felhasznált összeg: 40

- tárgyévben folyósított összeg: 40

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő y

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 40

Felhalmozási

Összesen: 40

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az önkormányzat kétszer 20000 ft-os támogatásban részesítette az begyesület püspökladányi körzeti csoportját. A 
támogatást. Az összeget adminisztrációs és utazási költségekre fordítottuk

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A püspökladányi körzeti csoport minden hónapban klubbfoglalkozást tart, illetve egy évben több más jellegű 
összejövetelt szervez, mint farsang, fehér bot napi ünnepség.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

Támogatási program elnevezése: Érdekvédelmi tevékenységek támogatása

Támogató megnevezése: MVGYOSZ

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó [j|

Támogatás időtartama: 2016.01.01.-2016.12.31.

Támogatási összeg: 4 795

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 4 795

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 795

- tárgyévben folyósított összeg: 4 795

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 3 650

Dologi 1145

Felhalmozási

Összesen: 4 795

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

a TÁMOGATÁSI ÖSSZEGET AZ ALÁBBI KÖLTSÉGEKRE FORDÍTOTTUK ¡tekepálya bérleti díja, rezsi, internet, 
irodaszer, bérek, utazási költségek.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A LÉARE teke csapata minden héten edzést tart, az ügyfélszolgálat heti 31 órában várja az ügyfeleket, érzékenyftö 
Foglalkozásokat tartottunk 45 alkalommal.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

Támogatási program elnevezése: Működési költségek

Támogató megnevezése: NEA

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó [X]

Támogatás időtartama: 2015.04.01.-2016.03.31.

Támogatási összeg: 650

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 162

- tárgyévben felhasznált összeg: 162

- tárgyévben folyósított összeg: 0

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő y

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 162

Felhalmozási

Összesen: 162

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Adminisztrációs, PR, utazás, tárgyi eszköz beszerzés, egyéb szolgáltatás költségeit fedeztük a támogatás 
összegéből.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A támogatási összeg az egyesület fentartásához járult hozzá.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

Támogatási program elnevezése: Működési költség

Támogató megnevezése: NEA

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó [X]

Támogatás időtartama: 2016.04.01.-2017.03.31.

Támogatási összeg: 630

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 472

- tárgyévben felhasznált összeg: 472

- tárgyévben folyósított összeg: 630

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 472

Felhalmozási

Összesen: 472

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Adminisztráció, PR, eszközbeszerzés, egyéb szolgáltatás, utazás költségeit fedeztük a támogatás összegéből.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A támogatás összege az egyesület fentartásához járult hozzá.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24
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Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

Támogatási program elnevezése: Adó 1%-os támogatás NAV

Támogató megnevezése: NAV

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó [X]

Támogatás időtartama: 2016.01.01.-2016.12.31.

Támogatási összeg: 422

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 422

- tárgyévben felhasznált összeg: 422

- tárgyévben folyósított összeg: 0

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő g]

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 105

Dologi 317

Felhalmozási

Összesen: 422

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

a TÁMOGATÁSI ÖSSZEGBŐL A LÁTÁSSÉRÜLTEKNEK ADTUNK SEGÉDESZKÖZÖKET TARTÓS HASZNÁLATBA., 
TÁMOGATTUK AZOK BESZERZÉSÉT, KULTURÁLIS PROGRAMOKATSZERVEZTUNK, 25%-ÁT MŰKÖDÉSI 
KÖLTSÉGEKRE FORDÍTOTTUK.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

LÉARE szolgáltatásai: fehér bot vásárlási támogatás, segédeszköz támogatás, tanulmányi támogatás, kultúrál is 
programok szervezése, tartós használatba adás

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

Támogatási program elnevezése: ADÓ 1% MVGYOSZ

Támogató megnevezése: MVGYOSZ

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó [ ĵ

Támogatás időtartama: 2016.01.01.-2016.12.31

Támogatási összeg: 1028

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1028

- tárgyévben felhasznált összeg: 1028

- tárgyévben folyósított összeg: 1028

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő ^
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 257

Dologi 771

Felhalmozási

Összesen: 1028

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatási összegből a látássérülteknektartós használatba adtunk segédeszközöket, támogattuk azok beszerzését, 
kulturális programokat szerveztünktanulmányi támogatást adtunk

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

LÉARE szolgáltatásai: fehér bot vásárlás támogatása, segédeszköz vásárlás támogatása, tartós használatba adás, 
tanulmányi támogatás, kultúrális programok szervezése.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

Támogatási program elnevezése: Szakmai programok támogatása

Támogató megnevezése: NEA

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó [)(j

Támogatás időtartama: 2015.04.01.-2016.03.31.

Támogatási összeg: 1377

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 344

- tárgyévben felhasznált összeg: 344

- tárgyévben folyósított összeg: 0

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő g]

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 302

Dologi 42

Felhalmozási

Összesen: 344

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás összegéből a trénerek oktatók bérét fedeztük, illetve irodaszerek és tárgyi eszközök beszerzését 
finanszíroztuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A LÉARE a látássérült tagok részére ídegennyelvű oktatást, számítástechnikai oktatást, pszichológiai, életvezetési, 
jogi tanácsadást biztosított.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24
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Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés M elléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva: |^ j 

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív M elléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás M elléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb M elléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.30 20.13.24
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Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
• » é • • •  • • • «

f i  4025 Debrecen Külsővásártér 16.
Adósz:A 8566282-1-09 7>Ar. 62683/ 2003/6 

& fe :6 1200261-11034603

Telefonszám: 0652/500-375, 06/30/499-5848 

E- mail: üdmimsztracio@latasserultek. hu

Szakmai beszámoló 2016.

A szakmai program összeállításakor figyelemmel voltunk a központi iroda, a 8 körzeti csoport, a 
Debrecen Teke SE. LEARÉ Tagozat és az önkéntes segítők által végzett tevékenységekre. Az erről 
szóló részletes információk elolvashatlak az Egyesület hírlevelében, belső körleveleiben, a testületi 
ülések jegyzőkönyveiben. Az egyesület gazdálkodását tartalmazó kimutatásokat a közhasznúsági 
melléklet tartalmazza.

I. Működés és operatív ügyek

1. a Szervezetről általában: Az Egyesület 2016. évben az alapszabályában foglaltak szerint, ki
egyensúlyozottan működött. Központi ügyfélszolgálati tevékenységét Debrecenben láttáéi. Szolgál
tatásainak hatékonyabb ellátása érdekében 8 körzeti csoportot működtet. Jelenlegi taglétszáma 1091 
fő. 2016. év során 41 új tagot regisztrált.

2. Közgyűlés: A Közgyűlés 1 alkalommal ülésezett, amelynek során elfogadta az egyesület 2015. 
évi közhasznúsági mellékletét, és a 2016. évi költségvetést.

3. Elnökség: A 7 tagú elnökség az év során 4 alkalommal ülésezett. 26 határozatot hoztak, amely az 
Egyesület működtetését segítette.

4. Humán erőforrás: A központi iroda munkavállalóinak létszáma 13 fő. melyből 11 fő megválto
zott munkaképességű munkavállaló.

5. Forrásteremtés: Az Egyesület éves költségvetési terv alapján működik. Legjellemzőbb bevételi 
forrása a tagdíjbevétel, az MVGYOSZ költségvetési támogatása, az NRSZH által folyósított bértá
mogatás. az adó 1%-ának felajánlásából befolyt összeg. További pénzügyi forrás a NEA működési 
támogatásra kiírt pályázata. Szakmai programok költségeit szintén pályázatok beadásával teremtet
tük elő.

A fent említett források főbb adatai:
MVGYOSZ költségvetési támogatás: 4.795.260 Ft.
Hajdúszoboszló Önkormányzati támogatás: 500.000 Ft.
DMJV: 150.000 Ft.
Bértámogatás: 11.199.960 Ft.
Bértámogatás egyszeri: 326.090 Ft.
MVGYOSZ adó 1%: 1.028.505 Ft.
LÉ A RE adó 1%: 422.379 FT.
NEA működési: 630.000 Ft.

1



Püspökladány Önkormányzati támogatás: 40.000 Ft.
Egyek Önkormányzati támogatás: 100.000 Ft.
Tagdíj: 2.001.000 Ft.

6. Továbbképzések: Az év során munkatársaink továbbképzésére több lehetőség volt. 4 fő részt vett 
a Szent Gergely Népfőiskola által szervezeti képzéseken.

II. Érdekvédelem, érdekképviselet

1. Az érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységet az egyesület elnöke szervezi, aki a Magyar 
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének is elnöke. Ezen tisztség alapján az MVGYOSZ 
delegáltja az Országos Fogyatékosügyi tanácsnak, amely szervezet ülésein képviselte az országban 
élő látássérültek érdekeit, véleményezte az őket érintő jogszabályok tervezeteit. Továbbá tagja a 
Közlekedési Operatív Program Monitoring Bizottságának, ahol az akadálymentesítés megvalósítása 
érdekében fejtett ki tevékenységet.

2. Akadálymentesítés, egyenlő esélyű hozzáférés
- Braille nyomtatás: Az év során több megrendelés érkezett pontírású kiadvány nyomtatására. Pont- 
írású felirattal láttuk eí különböző rendezvények emléklapjait. Látássérült megrendelők részére ver
seket. novellákat nyomtattunk ki.
- Braille feliratok készítése és ellenőrzése: Egyesületünk ebben az évben is ellenőrizte a gyógyszer- 
készítmények pontírású feliratát, ezek megfelelőségéről állított ki szakvéleményt a gyógyszerfor
galmazó cégeknek. Az év során 164 alkalommal ellenőriztük a készítmények pontírású feliratait.
- Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés: A helyes akadálymentesítés megvalósítása ér
dekében együttműködési megállapodásokat kötöttünk több kivitelezővel. Közreműködésünkkel 
készült a Hajdúböszörményi Munkaügyi Központ hangos térképe. Infokommunikációs akadály- 
mentesítés keretében Braille feliratok elkészítésével és ellenőrzésével az év során 15 alkalommal 
készítettünk pontírású feliratot.

3. Konferenciák, előadások: Az év során 5 alkalommal jelentünk meg konferenciákon, ahol részvé
telünkkel. illetve előadásainkkal képviseltük a látássérült emberek érdekeit.
Részt vettünk többek között: A Debrecen mobilitási terve kidolgozása céljából szervezett konferen
ciákon és kerekasztal megbeszéléseken; Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Esélynapján, stb.

III. Szolgáltatásaink

1. Adóbevallás elkészítése: Az Egyesület könyvelője ingyen vállalja látássérült tagjaink részére 
adóbevallás készítését. Az év során 17 fő vette igénybe a szolgáltatást.

2. Elektronikus hírlevél működtetése: Az év során 55 alkalommal küldtünk ki az 572 fő feliratko
zott olvasó részére elektronikus hírlevelet. Tájékoztattuk az olvasókat az aktuális jogszabályválto
zásokról. pályázati lehetőségekről. Programokról, stb.

3. Jogi tanácsadás: Az Egyesület tagjai részére ingyenes jogi segítséget nyújtott az Elnök. Közre
működött kérelmek megírásában, értelmezésében, fellebbezések megfogalmazásában, jogszabályok 
értelmezésében, azok kivonatozásában. Az év során 44 fő vette igénybe a szolgáltatást, ügyfélnyil
vántartó lap alapján.

4. Kultúrcsoport működtetése: Az Egyesület kultúrcsoportja több alkalommal fellépett a kistérségi 
csoportok és más civil szervezetek rendezvényein.



5. Pályázatok, támogatások: Folytattuk az egyesületi tagok segédeszköz beszerzésének támogatását, 
Az év során 11 fő, 194.730 forintot kapott. A 9 felsőoktatásban tanuló tag részére, 1 alkalommal, 
10.000 Ft-s támogatást adtunk. Továbbra is biztosítottuk a fehérbot vásárlásának támogatását, az év 
során 6 fő részére fizettünk 9830 Ft támogatást. 27 fő részére adtunk tartós használatba, önálló élet
vitelt megkönnyítő segédeszközt, kérelem benyújtása alapján.

6. Szabadidős és kulturális programok szervezése: Az év során több alkalommal szerveztünk sza
badidős és kulturális programokat tagjaink és kísérőik részére. Az év elején a körzeti csoportok 
(Hajdúszoboszló, Püspökladány) szerveztek farsangi és nőnapi összejöveteleket. Megemlékeztünk 
az Idősek és Csökkentlátók Otthona megalakulásának 50 éves évfordulójáról. Több alkalommal 
szerveztünk tapintható kép és kisplasztika kiállítást. Romanek Inka és Kádár Nagy Lajos műveit 
nézhették meg a Hajdúhadházi, hajdúszóboszlói, Egyeki érdeklődők. Kirándultunk Budapestre, 
Bükkszentkeresztre, Szolnokra és Fehérkőlápára. Ismét megrendeztük a sportnapot a Teva Gyógy
szergyár sportpályáján, és a lürdőnapot a Hotel Hőforrásban. Hajdúszoboszlón. A Fehérbot Nap 
alkalmából körzeti csoportjaink (Hajdúszoboszló, Püspökladány) ünnepségeket szerveztek. Debre
cenben, Geriné Jéna Ilona irodalmi műsorával nyitottuk meg a láthatatlan kiállítást. A fogyatékosok 
világnapja alkalmából operett estet szerveztünk, látássérült előadók közreműködésével. Az évet a 
központi karácsonyi ünnepséggel zártuk. Programjainkon, rendezvényeinken átlagosan 60-70 fő 
érdeklődő vesz részt, jelenléti ív alapján.

7. Tájékoztató előadások tagjaink részére: Az Egyesület az év során az alábbi témakörök mentén 
szervezett előadást az érdeklődők részére:
- Augusztus 23. NRSZH tájékoztató;

november 16: LESEK, segédeszköz bemutató;

8. Számítógépek javítása, karbantartása, telepítése: Az Egyesület munkatársa elvégzi számítógépek 
telepítését, karbantartását Javítását, szükség esetén a látássérült tagtársak otthonában is. Az év során 
46 fő vette igénybe a szolgáltatást.

9. Színházbérietek igénylése: Az Egyesület ez évben is támogatta a látássérült egyesületi tagokat és 
kísérőit a Csokonai Színház bérleteinek megvásárlásával és használatukba adásával. A bérletet az 
érdeklődők ingyenesen vehették igénybe. A lehetőséggel *150 fő élt. 42 alkalommal.

10. Teke csapat működtetése: Heti rendszerességgel edzések, helyi és országos versenyeken ered
ményes szereplés. 44 alkalommal tartottak edzést, 9-szer vettek részt versenyeken Budapesten, Ka
zincbarcikán, stb.

11. Ügyfélszolgálat működtetése: 2016. év során személyesen heti 31 órában, telefonon és elektro
nikusan folyamatosan, a körzeti csoportok fogadó óráin és klubfoglalkozásain álltunk az ügyfelek 
rendelkezésére. Közreműködtünk adatlapok, dokumentumok felolvasásában, kitöltésében, 
szkennelésében. Lehetőségeinkhez mérten személyi kísérést biztosítottunk ügyeik intézése során. 
Tájékoztatást nyújtottunk az aktuális pályázatokról, programokról. Az év során 6 alkalommal, pos
tai úton tájékoztató levelet küldtünk az egyesületi tagok részére. Segítséget nyújtottunk az üdülési 
pályázat kitöltésében és a gépkocsi szerzési támogatás igénylése során. Az év során 2771 látássérült 
és 1185 látó ügyfelet regisztráltunk.

IV. Szemléletformáló tevékenységünk
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1. Iskolai érzékenyítő programok: Az egyesület szemléletformáló tevékenységének fontos eleme az 
iskolai érzékenyítő programok szervezése és megtartása. Programjaink során a fiatalokat a szemé
lyes találkozások alkalmával, saját élmények bemutatásával, az életvitelünket könnyítő eszközök 
bemutatásával igyekszünk közelebb vinni a vak és gyengénlátó emberek mindennapjaihoz. Progra
munkkal számos általános és középiskolában megjelentünk Debrecenben és a környékbeli települé
seken:

január 12. Téglás, 26 fő. 
január 15. Téglás. 52 fő. 
január 1 8 Debrecen, 27 fő. 
január 19. Hajdúhadház, 18 fő. 
január 19. Debrecen. 28 fő, 
január 26. Derecske. 90 fő. 
február 3. Debrecen, 58 fő. 
február 9. Hajdúhadház. 21 fő. 
február 12. Hajdúhadház. 47. fő. 
február 17. Konyúr. 69 fő. 
február 19. Konyái'. 35 fő. 
március 7. Debrecen. 19 fő. 
március 8. debrecen. 27 fő. 
március 31. debrecen, 23 fő. 
április 11. Bocskaikért. 42 fő. 
április 12. Józsa. 77 fő. 
április 19. Hajdúdorog, 52 fő. 
április 25. Debrecen. 50 fő. 
április 27. Téglás, 19 fő. 
június 13. Debrecen, 27 fő. 
június 29. Apafa. 18 fő. 
szeptember 12. Debrecen. 64 fő. 
szeptember 29. Konyár, 45 fő. 
szeptember 28. Konyár, 42 fő.
október 10-től november 11-ig Láthatatlan Mindennapok Kiállítás, 15 iskolából, 1025 fő.
október 1 1. debrecen, 30 fő.
október 11. Hajdúszoboszló. 180 fő.
november 16. Debrecen, 32 fő.
november 22. Bocskaikért, 31 fő.
november 28. Bocskaikért, 32 fő.
december Egyek, 263 fő.

- Érzékenyítő előadások: Az iskolai foglalkozásokon túl igyekszünk minél szélesebb körben 
felkutatni azon lehetőségeket, ahol szintén bemutathatjuk a vak és gyengénlátó emberek éle
tét, mindennapjait. Az év során több alkalommal kértek fel minket előadások megtartására, 
különböző rendezvényeken. Előadást tartottunk: 

március 9. Debreceni egyetem. 18 fő.
április 4. Debrecen, gyógypedagógiai asszisztens csoport. 13 fő. 
április 30. debrecen. Fuss a Vakvezető kutyákért. 16 fő. 
május 15. Debrecen Playkid, 56 fő. 
augusztus 9. Debrecen. NRSZH érzékenyítő tréning, 12 fő. 
szeptember 29. Debrecen. EBH előadás. 18 fő.

V, Körzeti csoportok
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Az Egyesület szolgáltatásainak hatékonyabb ellátása érdekében 7 körzeti csoportot (Berettyóújfalu, 
Biharkeresztes, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló, Hosszúpályi. Püspökladány) működ
tet, 2016. év során megalakult az Egyek-Balmazújvárosi körzeti csoport. A körzeti csoportok fel
adata, hogy a vak és gyengénlátó emberek részére a lakóhelyükhöz közel biztosítsák az Egyesület 
egyes szolgáltatásait:
- Rendszeres fogadóórát tartanak a településeken;
- szabadidős és kulturális programot szerveznek tagjaik részére;
- közreműködnek adatlapok, dokumentumok felolvasásában, kitöltésében;
- tájékoztatást adnak a különböző pályázati lehetőségekről;
- részt vesznek a helyi rendezvényeken;
- érzékenyítő foglalkozásokat szerveznek;
- népszerűsítik a központi rendezvényeket és megszervezik a tagok bejutását;
- kapcsolatot létesítenek és tartanak fenn a helyi civil szervezetekkel, közszolgáltatókkal, médiával.

VI. Média megjelenések, kiadványok

1. Sajtó megjelenések: Programjaink meghívóját, a rendezvényekről szóló beszámolót több megyei 
és országos sajtóorgánumnak eljuttattuk. Jelent meg az Egyesületről információ a Vakok Világában, 
a haon.hu oldalon, a Debrecen Tv-ben, a Hajdúszoboszló Tv-ben. A Naplóban több alkalommal, és 
más helyi lapokban.

2. Tájékoztató tüzet: Az Egyesület továbbra is terjesztette a „Nem így, hanem így” c. kiadványát, 
melyben hasznos információt kaphatnak a segítés helyes technikáiról, a látássérültekkel történő 
kapcsolatteremtés módjairól. A kiadványt 1000 példányban rendeltük meg, továbbá elektronikus 
úton is elérhető a honlapon.

VII. Partnereink

Az Egyesület tevékenységét úgy szervezi, hogy a régióban működő fogyatékos személyekkel fog
lalkozó és egyéb szervezetekkel szoros együttműködést létesítsen. A 2016. év során a már meglévő 
együttműködések fenntartása mellett, új egyesületeket, alapítványokat megkeresve, további partneri 
kapcsolatokat alakítottunk ki.

A következő látássérültekért tevékenykedő szervezetekkel működtünk együtt:
A Gyengén látó Gyermekekért Alapítvány, Egyesület a Sérült Emberekért, Fehér Bot Alapítvány, 
Hajdúsági Vakvezető és Segítőkutya Képzésért Alapítvány, Látásnélküli Világ Alapítvány. Magyar 
Vakok és Gvengénlátók Országos Szövetsége, Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Egyesülete. Vakok és Gyengénlátók Békcs Megyei Egyesülete, Vakok és Gyengénlátók 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete.

Partneri kapcsolataink kialakítása során arra törekszünk, hogy a társadalom többi civil szereplőjével 
is szoros együttműködést tudjunk létesíteni. Ilyenek voltak 2016-ban:
Család. Esélyteremtési és Önkéntes ház. Bihari Múzeum, Debreceni Egyetem Mentálhigiénés Kar, 
Déri Múzeum, Munkaerőpiacon Maradás Egyesület, Újkerti Könyvtár. %
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