
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2018.05.22 12:08:13

09 Debreceni Törvényszék
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Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.10



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

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

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

4 0 2 5 Debrecen

Külsővásártér tér

16

    

0 9 0 1 2 6 8 3    

0 0 P k 6 2 6 8 3  2 0 0 3 2  

1 8 5 6 6 2 8 2 1 0 9

Dr. Nagy Sándor

Debrecen 2 0 1 8 0 5 2 2

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

16 444 16 112

0 0

16 394 16 062

50 50

4 799 8 559

0 0

221 626

0 0

4 578 7 933

0 1 266

21 243 25 937

16 531 19 101

0 0

17 469 16 531

0 0

0 0

-938 2 570

0 0

0 0

4 331 6 661

0 0

3 980 3 408

351 3 253

201 175

21 063 25 937

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

25 036 34 675 25 036 34 675

2 034 1 894 2 034 1 894

0 0 0 0

12 345 28 799 12 345 28 799

0 738 593 0 738 593

165 1 165 1

25 201 34 676 25 201 34 676

24 695 34 536 24 695 34 536

5 217 5 541 5 217 5 541

16 215 22 257 16 215 22 257

0 0 0 0

1 142 620 1 142 620

3 266 3 451 3 266 3 451

299 237 299 237

26 139 32 106 26 139 32 106

-938 2 570 -938 2 570

-938 2 570 -938 2 570

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

11 575 21 760 11 575 21 760

770 836 770 836

542 502 542 502

738 593 738 593

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

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

4 0 2 5 Debrecen

Külsővásártér tér

16

    

0 0 P k 6 2 6 8 3  2 0 0 3 2  

0 9 0 1 2 6 8 3    

1 8 5 6 6 2 8 2 1 0 9

Dr. Nagy Sándor

Veszélyeztett csoportok jogainak védelme

Alapvető jogokról szóló 2011. évi CXI. Törvény

látássérült személyek

941

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

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

4 0 2 5 Debrecen

Külsővásártér tér

16

    

0 0 P k 6 2 6 8 3  2 0 0 3 2  

0 9 0 1 2 6 8 3    

1 8 5 6 6 2 8 2 1 0 9

Dr. Nagy Sándor

Fogyatékos személyek jogainak érvényesítése

Fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény

látássérült személyek

941

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

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

4 0 2 5 Debrecen

Külsővásártér tér

16

    

0 0 P k 6 2 6 8 3  2 0 0 3 2  

0 9 0 1 2 6 8 3    

1 8 5 6 6 2 8 2 1 0 9

Dr. Nagy Sándor

Tudatosság növelése

Fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény

látássérültek és ép látók

2314

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

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

4 0 2 5 Debrecen

Külsővásártér tér

16

    

0 0 P k 6 2 6 8 3  2 0 0 3 2  

0 9 0 1 2 6 8 3    

1 8 5 6 6 2 8 2 1 0 9

Dr. Nagy Sándor

Együttműködés a rehabilitációs szolgáltatásban

FOT 21§

látássérültek és családjaik

941

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

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

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

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)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

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

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

25 201 34 676

542 502

24 659 34 174

26 139 32 106

16 215 22 257

-938 2 570

29 29

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Működési költségek

NEA

2017.04.01-2018.03.31.

700

525

525

700

525

525

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Működési Költségek

NEA

2016.04.01-2017.03.31

630

158

158

0

158

158

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

KULTÚRÁLIS TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA

DMJV

2017.01.01-2017.12.31

250

250

250

250

250

250

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

életvitelt megkönnyítő segédeszköz beszerzésének támogatása

Egyeki Önkormányzat

115

115

115

115

115

115

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Egyszeri Bérköltség támogatás

Budapesti Kormányhivatal

2017.01.01-2017.12.31.

287

287

287

287

287

287

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató munkáltatók költségvetési támogatása

Budapesti Kormányhivatal

2017.01.01-2017.12.31.

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Működési költségek támogatása

Hajdúszoboszló Város Polgármestere

2017.01.01-2017.12.31

50

50

50

50

50

50

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Működési költségek támogatása

Hajdúszoboszló Város Polgármestere

2017.01.01-2107.12.31.

100

100

100

100

100

100

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Működési költségek támogatása

Hajdúszoboszló Város Polgármestere

2017.01.01-2017.12.31

50

50

50

50

50

50

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Civil szervezetek támogatása 

Hajdúszoboszló Önkormányzata

2017.03.01-2017.12.31

200

200

200

200

200

200

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Kultúrális program támogatása

Hajdúszoboszló Önkormányzata

2017.03.01.2017.12.31

100

100

100

100

100

100

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Az MVGYOSZ továbbadott szakmai és működési támogatása

MVGYOSZ

2017.01.01-2017.12.31

6 234

6 234

6 234

6 234

3 617

2 617

6 234

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

ADÓ 1% MVGYOSZ

MVGYOSZ

2017.01.01-2017.12.31

886

886

886

886

221

665

886

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

NAV ADÓ 1%

NAV

2017.01.01-2017.12.31

542

518

542

518

134

408

542

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Civil szervezetek támogatása

Püspökladány város Önkormányzata

2017.06.01-2017.10.30

20

20

20

20

20

20

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Civil szervezetek támogatása

Püspökladány város önkormányzata

2017.01.01-2017.06.01

20

20

20

20

20

20

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

EFOP.1.1.1 Bértámogatás

2017.03.01-2017.12.31

2 193

2 193

2 193

2 193

2 193

2 193

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.22 12.26.11



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
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Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
• • •  • • •  • • • •

B  4025 Debrecen Külsővásártér 16.
Adósz.: 18566282-1-09 Tpk:62683/2003/6 

Szlsz:61200261 -11034603

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

E- mail: adminisztracio@latasserultek.hu

Szakmai beszámoló 2017.

A szakmai program összeállításakor figyelemmel voltunk a központi iroda, a 8 körzeti csoport, a 
Debrecen Teke SE. LÉARE Tagozat és az segítők által végzett tevékenységekre. Az erről szóló 
részletes információk elolvashatóak 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 2017. évben az alapszabályában foglaltak szerint, 
kiegyensúlyozottan működött. Központi ügyfélszolgálati tevékenységét Debrecenben látta el. 
Szolgáltatásainak hatékonyabb ellátása érdekében 8 körzeti csoportot működtet. Jelenlegi 
taglétszáma 941 fő. 2017. év során 34 új tagot regisztrált.

2. Közgyűlés: A Közgyűlés 1 alkalommal ülésezett, amelynek során elfogadta az egyesület 2016. 
évi közhasznúsági mellékletét, és a 2017. évi költségvetést.

3. Elnökség: A 7 tagú elnökség az év során 5 alkalommal ülésezett. 24 határozatot hoztak, amely az 
Egyesület működtetését segítette.

4. Humán erőforrás: A központi iroda munkavállalóinak létszáma 19 fő, melyből 17 fő 
megváltozott munkaképességű munkavállaló.

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

A fent említett források főbb adatai:
MVGYOSZ költségvetési támogatás: 6 234 804,00 Ft 

Önkormányzati támogatások: 500.000 Ft.
Bértámogatás: 18 630 18lFt.
Bértámogatás egyszeri:287.380 Ft.

MVGYOSZ adó 1%: 886 177 Ft.
- LÉARE adó 1%:542.196 FT.

NEA működési: 700.000 Ft.
- Tagdíj: 1.863.500 Ft.
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6. Továbbképzések: Az év során munkatársaink továbbképzésére több lehetőség volt. 1 fő részt vett 
a Szent Gergely Népfőiskola által szervezett képzéseken. 2 fő részt vett az MVGYOSZ által 
szervezett facilitátor tréningen.

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. 
Pontírású felirattal láttuk el különböző rendezvények emléklapjait. Látássérült megrendelők 
részére verseket, novellákat nyomtattunk ki.
Braille feliratok készítése és ellenőrzése: Egyesületünk ebben az évben is ellenőrizte a 
gyógyszerkészítmények pontírású feliratát, ezek megfelelőségéről állított ki szakvéleményt a 
gyógyszerforgalmazó cégeknek. Az év során 336 alkalommal ellenőriztük a készítmények 
pontírású feliratait.
Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés: A helyes akadálymentesítés
megvalósítása érdekében együttműködési megállapodásokat kötöttünk több kivitelezővel. 
Közreműködésünkkel készült Debrecen mobilitási terve. Akadálymentesítési 
tevékenységünk alkalmával, az év során 8 alkalommal készítettünk pontírású feliratot, és 12 
alkalommal vettünk részt a Fehér Bot Alapítvánnyal együttműködve debreceni 
közintézmények akadálymentesítési megbeszélésén.

3. Konferenciák, előadások: Az év során 5 alkalommal jelentünk meg konferenciákon, ahol 
részvételünkkel, illetve előadásainkkal képviseltük a látássérült emberek érdekeit.
Részt vettünk többek között: Az Esélyek Háza rendezvényein, a Civil pikniken, és az Esélykör 
érdekvédelmi fórumon.

III. Szolgáltatásaink

1. Adóbevallás elkészítése: Az Egyesület könyvelője ingyen vállalja látássérült tagjaink részére 
adóbevallás készítését. Az év során 22 fő vette igénybe a szolgáltatást.

2. Elektronikus hírlevél működtetése: Az év során 49 alkalommal küldtünk ki az 604 fő 
feliratkozott olvasó részére elektronikus hírlevelet. Tájékoztattuk az olvasókat az aktuális 
jogszabályváltozásokról, pályázati lehetőségekről, Programokról, stb.

3. Jogi tanácsadás: Az Egyesület tagjai részére ingyenes jogi segítséget nyújtott az Elnök és a jogász 
munkatárs. Közreműködtek kérelmek megírásában, értelmezésében, fellebbezések 
megfogalmazásában, jogszabályok értelmezésében, azok kivonatozásában. Az év során 34 fő vette 
igénybe a szolgáltatást, ügyfélnyilvántartó lap alapján.

4. Pályázatok, támogatások: Folytattuk az egyesületi tagok segédeszköz beszerzésének támogatását. 
Az év során 23 fő, 363.000 forintot kapott. A 7 felsőoktatásban tanuló tag részére, 1 alkalommal, 
10.000 Ft-s támogatást adtunk. Továbbra is biztosítottuk a fehérbot vásárlásának támogatását, az év
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során 7 fő részére fizettünk 11.500 támogatást. 20 fő részére adtunk tartós használatba, önálló 
életvitelt megkönnyítő segédeszközt, kérelem benyújtása alapján.

5. Szabadidős és kulturális programok szervezése: Az év során több alkalommal szerveztünk 
szabadidős és kulturális programokat tagjaink és kísérőik részére. Az év elején a körzeti csoportok 
(Hajdúszoboszló, Püspökladány) szerveztek farsangi és nőnapi összejöveteleket. Több alkalommal 
szerveztünk tapintható kép és kisplasztika kiállítást. Kádár Nagy Lajos műveit nézhették meg a 
debreceni, balmazújvárosi érdeklődők. Kirándultunk Budapestre, Nagykárolyba. Ismét 
megrendeztük a sportnapot a TEVA Gyógyszergyár sportpályáján, és fürdőnapot szerveztünk 
Balmazújvároson, Püspökladányban és Hajdúszoboszlón. Akadálymentes cirkuszi előadáson 
vettünk részt, és ellátogattunk a nyíregyházi állatkertbe is. A Fehérbot Nap alkalmából körzeti 
csoportjaink (Hajdúszoboszló, Püspökladány) ünnepségeket szerveztek. Debrecenben ismét 
megtartottuk a láthatatlan kiállítást. Az évet a központi karácsonyi ünnepséggel zártuk. 
Programjainkon, rendezvényeinken átlagosan 60-70 fő érdeklődő vesz részt, jelenléti ív alapján.

6. Tájékoztató előadások tagjaink részére: Az Egyesület az év során az alábbi témakörök mentén 
szervezett előadást az érdeklődők részére: 2017. 12. 11-én, Szemészeti betegségek a germán 
gyógytudomány tükrében.

7. Színházbérietek igénylése: Az Egyesület ez évben is támogatta a látássérült egyesületi tagokat és 
kísérőit a Csokonai Színház bérleteinek megvásárlásával és használatukba adásával. A 56 darab 
bérletet az érdeklődők ingyenesen vehették igénybe, a hat előadásra.

8. Teke csapat működtetése: Heti rendszerességgel edzések, helyi és országos versenyeken 
eredményes szereplés. 44 alkalommal tartottak edzést, 8-szor vettek részt versenyeken Budapesten, 
Kazincbarcikán, stb.

11. Ügyfélszolgálat működtetése: 2017. év során személyesen heti 31 órában, telefonon és 
elektronikusan 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, 
postai úton tájékoztató levelet küldtünk az egyesületi tagok részére. Segítséget nyújtottunk az 
üdülési pályázat kitöltésében és a gépkocsi szerzési támogatás igénylése során. Az év során 2523 
látássérült és 764 látó ügyfelet regisztráltunk.

IV. Szemléletformáló tevékenységünk

1. Iskolai érzékenyítő programok: Az egyesület szemléletformáló tevékenységének fontos eleme az 
iskolai érzékenyítő programok szervezése és megtartása. Programjaink során a fiatalokat a 
személyes találkozások alkalmával, saját élmények bemutatásával, az életvitelünket könnyítő 
eszközök bemutatásával igyekszünk közelebb vinni a vak és gyengénlátó emberek 
mindennapjaihoz. Programunkkal számos általános és középiskolában megjelentünk Debrecenben 
és a környékbeli településeken:

- Jan 24. Nyírábrány, 65
- jan 27. Fülöp, 58 fő.
- feb 15. Hajdúhadház, 41 fő.
- márc 17. Berettyóújfalu, 70 fő.
- ápr 4. Ebes, 38 fő.
- ápr 5. Ebes, 33 fő.
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- ápr 20. Ebes, 47 fő.
- ápr 27. Debrecen, 45 fő.
- máj 30. Debrecen, 93 fő.
- máj 31. Debrecen, 45 fő.
- júni 8. Hajdúbagos, 35 fő.
- okt 2. Debrecen, 37 fő.
- okt 6. Debrecen, 18. fő.
- okt 10. Debrecen, 22 fő.
- nov 10. Konyár, 72 fő.
- nov 23. Debrecen, 17. fő.
- nov 27. Debrecen, 48 fő.
- dec 12. Ebes, 49 fő.

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

- feb 22. Könyvtár Hajdúszovát, 42 fő.
- feb 25. Debreceni Egyetem, 23 fő.
- márc 6. Hajdúhadház, Művház, 45 fő.
- márc 22. Debrecen Gulyás Kollégium, 31 fő.
- márc 22. Debrecen Deák F Kollégium, 23 fő.
- ápr 19. Hajdúszovát Könyvtár, 40 fő.
- ápr 21. Debreceni Ifiház, 73 fő.
- ápr 24. Balmazújváros Kulturális Központ, 220 fő.
- máj 28. Debrecen Kölcsey Központ, 17 fő.
- júni 3. Debrecen, Vasutas Művelődési Ház, 46. fő.
- júli 6. Egyek Könyvtár, 25 fő.
- aug 9. Berettyóújfalu, Gyermekotthon, 18 fő.
- szept 20. Kossúth tér, Debrecen, 63 fő.
- szept 22. Hajdúsámson Főtér, 138 fő.
- szept 26. Nagyerdelyi Víztorony Debrecen, 9 fő.
- okt 17. Debreceni Ifiház, 84 fő.
- Nov 15. Újkerti Könyvtár Debrecen, 101 fő.

III. Láthatatlan Mindennapok Kiállítás: November 6. és 17. között negyedik alkalommal rendeztük 
meg a Láthatatlan Kiállítást Debrecenben az Agrár Karon. A programon 521 fő vett részt 17 
különböző iskolából.

V. Körzeti csoportok

Az Egyesület szolgáltatásainak hatékonyabb ellátása érdekében 8 körzeti csoportot (Berettyóújfalu- 
Biharkeresztes, Debrecen, Egyek-Balmazújváros, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló, 
Hosszúpályi, Püspökladány) működtet. A körzeti csoportok feladata, 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;
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- 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;
- Klubfoglalkozásokat tartanak.

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 és Püspökladány Tv-ben, A Naplóban 
több alkalommal, és más helyi lapokban.

2. Tájékoztató füzet: 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.

VII. Partnereink

Az Egyesület tevékenységét úgy szervezi, hogy a régióban működő fogyatékos személyekkel 
foglalkozó és egyéb szervezetekkel szoros együttműködést létesítsen. A 2017. 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 Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány, Egyesület a Sérült Emberekért, Fehér Bot Alapítvány, 
Hajdúsági Vakvezető és Segítőkutya Képzésért Alapítvány, Látásnélküli Világ Alapítvány, Magyar 
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Egyesülete, Vakok és Gyengénlátók Békés 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 2017-ben: "<f> ^  %
Család, Esélyteremtési és Önkéntes ház, Bihari Múzeum, Újkerti Könyvtár, sgáqaos) |Ué|jilési
önkormányzat.

Debrecen, 2018. május 14. I
dr. Nagy Sándor elnök
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