
 

 

Szöveges szakmai beszámoló 

Készült: A 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakról 

Készítette: Farkas Renáta, Szokó Zsolt  

 

Működés 

A közhasznú szervezet tagjai vakok, gyengénlátók, aliglátók és az egyesülettel szimpatizáló pártolók. 

Jelenleg nyilvántartásunk szerint 494 fős tagsági létszámot regisztrálunk. A 3 fős elnökség mellett 3 

fős ellenőrző/felügyelő bizottság működik.  

A beszámolási időszakban 13 fő teljes és 3 fős részmunkaidős  alkalmazottat foglalkoztattunk ebből 5 

fő megváltozott munkaképességű, valamint 4 megbízásos és 21 regisztrált önkéntes munkaerőt 

vontunk be a működésbe. 

A számlavezetést az OTP Bank NYRt, a pénzügyekkel kapcsolatos ügyintézést 2014. június 31.-ig a 

Biz Consulting KFT. látta el, 2014. július 1-től a Civil Számadó Szolgálat könyvelői iroda végzi.  

Működési területünkön 3 körzeti csoport tevékenykedik, az MVGYOSZ küldöttgyűlésébe 5 tagot 

delegálunk. Az elnökség a beszámolási időszakban 5 alkalommal ülésezett. 

Szervezetünk az SZMJV Önkormányzat tulajdonában lévő, bérelt irodát tart fenn a Székesfehérvár 

Jancsár u. 11. sz. alatt, valamint a (Székesfehérvár Várkörut 46.) Korona Zrt tulajdonában lévő 

bérleményben működteti a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásait és továbbá itt található a két EU 

projektiroda is. 

Az ügyfélfogadás a székhelyen heti 3 napon, a telephelyen  hétköznaponként 8 órás nyitvatartással 

működik. 

Rendszeresen frissülő, egyesületet bemutató honlapot üzemeltetünk (www.larke.hu). 

A beszámolási időszakban 182 regisztrált felhasználó részére 8 e-hírlevelet küldtünk. Három 

alkalommal jelentettünk meg körlevelet, melyeket az egyesületi tagoknak postai úton juttattunk el. 

Folytattuk a LÁRKE arculatának  átalakítását. Újonnan legyártott szóróanyagokkal, plakát és egyéb 

kiadványokkal népszerűsítettük szolgáltatásainkat. 

A Várkörúti fogrehab tanácsadói iroda arculata is ebben az időszakban került felújításra. 

Adó 1%-os forrásainkból több tag segédeszköz beszerzését támogattuk, valamint közreműködtünk az 

EU Élelmiszersegély program kiosztásában. Kérelemmel hozzánkfordulók részére rehabilitációs 

eszközöket kölcsönöztettünk. 

http://www.larke.hu/


 

 

A felnőtt korban megvakult emberek elemi rehabilitációját, ennek szolgáltatási területeinek folyamatos 

elérhetőségét a beszámolási időszakban a Vakok Állami Intézete együttműködésével oldottuk meg, a 

szakmai terület ellátását az intézmény  segítségével együttesen biztosítottuk. 

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásaink (AMSZ2014) eredményeként 27 fő látássérültet sikerült 

a programba bevonni, majd 8 főt tudtunk elhelyezni.  

A szolgáltatás célja a látássérültek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása. Ennek 

érdekében igény és szükségletfelmérés elvégzése, pszichológiai szűrés, egyéni fejlesztési terv 

készítése, a terv végrehajtásának menedzselése (esetkísérés: jogi tanácsadás, munkaerő-piaci 

tanácsadás, szociális segítségnyújtás, csoportos készség és kompetenciafejlesztések, motiválás, 

felkészítés kiközvetítésre (munkába vagy tanulásba), beilleszkedés támogatása, utókövetés, - 

megfelelő munkáltatók felderítése és álláshelyek feltárása, szakhatóságokkal együttműködés), ehhez 

kapcsolódóan munkaközvetítés vagy tanulásba közvetítés.  

A szervezetfejlesztési terv kidolgozására és a munkaerő piaci szolgáltatások minőségirányítási 

rendszerének létrehozására EU által finanszírozott (TÁMOP-2.6.2.) projektet valósítottunk meg. 

„Fiatalok - erőforrás - szervezetfejlesztés - hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatása.” C. 

(TÁMOP 1.4.1.) projektünk során 6 fő pályakezdőt alkalmaztunk.  

Célja pályakezdők foglalkoztatása, munkatapasztalat biztosítása, és a foglalkoztatáson keresztül a 

szervezeti kapacitás mélyebb felmérése, valamint szervezetfejlesztés.  

Mentor és projekt vezető segítségével részükre munkaszocializációs folyamataik támogatása, 

megélhetési alapjaik megteremtése 15 hónapon keresztül. 

 

” Illünk és Beilleszkedünk” innovativ kísérleti foglalkoztatási program Fejér megyében c. TÁMOP 

1.4.3. projekt során 70 fő, megváltozott munkaképességű személy részére indítottunk képzési 

sorozatot. 

Célja: a kísérleti program fókuszában a képességek, készségek és az ezeknek megfelelő munka 

illeszkedése áll. Az énkép munkavállalásra való alkalmassá tétele a mentális támogatáson keresztül. 

 

Az NRSZH által biztosított bértámogatás célja 3 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló 

takarítói munkakörben és adminisztratív területen való foglalkoztatása. 

 

 



 

 

Rendezvények 

 

• A programtervünknek megfelelően a Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak 

Hálózata és a Nemzeti Művelődési intézet közreműködésével érzékenyítő programsorozatot ( 

esélyórákat) szerveztünk a térségünkben található oktatási intézményekben.  

 

• A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány (CICE szervezésében 3 napos, gánti 

„csapatépítést”tartottunk. 2014. április 11.- 13. közt bentlakásos módon, szakmai és 

szabadidős programok megvalósításával próbáltuk „összekovácsolni” a LÁRKE csapatát. 

 

• Az É-L-E-T Egyesület meghívásából résztvettünk a 2014.június 7-i Családi napon. Az „Esélyt 

a fénynek- játékosan látássérültként” című programelemben  a LÁRKe aktívistái segédeszköz 

kiállítással, bemutatóval színesítették a rendezvényt. 

 

• 2014. június 17. Csapatépítés programot szerveztünk Székesfehérváron a Batthyány közben. 

Célja:  

o Új és régebbi kollégák közti ismerkedés. Közösségfejlesztő tevékenységek végzése. A 

munkakörökön kívüli teendők közben játékosan, szórakozva felmérni, megismerni 

egymás tulajdonságait, mentalitását. 

• 2014. szeptember 27.  Székesfehérvár MJV Önkormányzat Civil, Ifjúsági és Sportiroda 

szervezésében résztvettünk a „Civil Nap 2014”   elnevezésű rendezvényen az Alba Plazában. 

• Középiskolásoknak,kihelyezett„ESÉLYNAP” c. rendezvényt szerveztünk 2014. 

szeptember 29.-én. 

az Esélyteremtési Irodaközreműködésével, a székesfehérvári Szabadművelődés Háza 

épületében interaktív, érzékenyítő foglalkozásokat tartottunk, melyek során 

bemutattuk a „Láthatatlan sarok”  

 

És a „Vakon közlekedünk” programelemeket. 

 

 

 

 

 

 



 

 

• A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány (CICE) nemzetközi Grundtvig  

Projektjében közreműködtünk, mint felkért előadók. A 2014. október 15.-i Gánti programon az 

egyesületünk által működtetett foglalkoztatási szolgáltatásainkról tartottunk előadást. 

 

• 2014. december 9.-én „akadálymentesítési fórum”-ot szerveztünk a Székesfehérvár MJV 

Önkormányzat Hiemer házi tanácstermében. 

A rendezvény során sikerült az érdekvédelmi szakemberek, a civil partnerek mellett az 

önkormányzat illetékes szakembereivel együtt gondolkodni, tervezni, tapasztalatokat cserélni. 

 

 

T. Közgyűlés kérem a fenti beszámoló elfogadását! 

 

Székesfehérvár, 2015. április 18. 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beszámolóban és annak 

mellékleteiben közölt adatok valódiak és hitelesek, a támogatás a szerződésben meghatározott célra 

került felhasználásra. 

 

 

........................................ 

Szokó Zsolt 

(LÁRKE elnök) 

 

 


