
 

 

Szöveges szakmai, elnökségi beszámoló 

Készült: A 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakról 

Készítette: Szokó Zsolt elnök 

 

Működés 

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

Jelenleg nyilvántartásunk szerint 533 fős tagsági létszámot regisztrálunk.  

Ebből 437 látássérült és 96 személy pártoló tag. 

Az un. „rendes” jogviszonyú tagsággal rendelkezők közül 178 fős létszám rendezte egyesületi 

tagdíját, a többiek tagdíjhátralékosok.  

 

A 3 fős elnökség mellett 3 fős felügyelő bizottság működik. A tisztségviselők munkájukat önkéntesen, 

díjazás nélkül végzik. 

 

A beszámolási időszakban, az átlagos statisztikai munkavállalói  létszám 12  fő. 

Ez az adat az aktuális projektek soránfolyamatosan módosult,rendszeresen vagy megbízási vagy 

vállalkozói jogviszonyú munkatársakkal kiegészült. 

 

49 regisztrált önkéntes munkaerőt vontunk be eddig a működésbe. 

 

A számlavezetést az OTP Bank NYRt., a pénzügyekkel kapcsolatos ügyintézést, könyvelést a szexárdi 

Ifjúsági Unio És a Civil Számadó Szolgálat könyvelői iroda végzi.  

 

Működési területünkön 3 körzeti csoport tevékenykedik, ebből a móri körzet tekinthető a 

legaktívabbnak. A csoportvezetők munkájukat önkéntes szerződési jogviszony alapján látják el. 

 

a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének küldöttgyűlésébe 5 tagot delegálunk.  

 

Az elnökség a beszámolási időszakban 5 alkalommal ülésezett. A közgyűlést 3 alkalommal kellett 

összehívni, ebből 2 ülést rendkívüli jelleggel, a jogszabályi változások miatt, és a közhasznúsági 

előírások megfeleltetése érdekében. 

 



 

Szervezetünk a Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, bérelt irodát tart fenn a Székesfehérvár 

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

bérleményben működtette a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásait továbbá itt volt a két EU 

projektiroda is. 

A székhely használati joga 2016. áprilisában lejár, ennek meghosszabbítása, kérelmi ügyintézése és a 

vele kapcsolatos eljárás folytatása az új elnökség feladata. 

A várkörúti irodák felszámolása a beszámolási időszakban elkezdődött. A TÁMOP irodát 2015. 

decemberétől, az AMSZ irodát 2016. áprilisától kellett megszüntetnia finanszírozás hiánya miatt. Az 

irodahelyiségek költöztetése folyamatban van. 

 

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

működött. 

 

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

 

A beszámolási időszakban 147 regisztrált felhasználó részére 8 e-hírlevelet küldtünk.  

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

el. 

 

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

kiadványokkal népszerűsítettük szolgáltatásainkat. 

 

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

EU Élelmiszersegély program kiosztásában továbbá tanácsadás, pályázatírási ügyintézés formájában a 

Nemzeti Üdülési Alap és a Fehérvár Travel Alapítvány által meghirdetett pályázatokban tudtunk 

segítséget nyújtani egyesületi tagjaink részére.  

 

Kérelemmel hozzánkfordulók részére rehabilitációs eszközöket kölcsönöztettünk. 

http://www.larke.hu/


 

A Telekom, mint szolgáltató kedvezményes díjszabású „flottacsomagot” biztosít részünkre. A 

látássérültek életminőségét javító, egyesületi tagsághoz kötött szponzorációt követően a csomaghoz 

eddig 89 tag és 11 projekt előfizető csatlakozott. A lehetőségbe a LÁRKE bevonta az országos 

szövetséget is, ezzel a további tagegyesületek és az ország többi területén élő látássérültek közösen 

bővíthetik a flottát. Köztük a telefonos kommunikáció költségei minimalizálódhatnak. 

 

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  és vele szerződő Fejér megyei szakemberek segítségével 

együttesen biztosítottuk. 

 

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásaink (AMSZ2015) eredményeként 23 fő látássérültet sikerült 

a programba bevonni, majd 6 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.  

 

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

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

Cél részükre munkatapasztalat biztosítása, és a foglalkoztatáson keresztül a szervezeti kapacitás 

mélyebb felmérése, valamint szervezetfejlesztés.  

Mentor és projekt vezető segítségével munkaszocializációs folyamataik támogatása, megélhetési 

alapjaik megteremtése 15 hónapon keresztül. Ez a projekt június végével zárult. 

 

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

1.4.3. projekt során 74 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. A 

projekt november végével lezárult. 

 

A stratégiai tervek megvalósíthatóságának érdekében a CICE felkészítő tréninget szervezett részünkre. 

Annak érdekében, hogy a LÁRKE projektcsapata hatékonyan és szoros együttműködésben 

tudja végezni feladatait, a CICE, mint a TÁMOP143 projekt  konzorciumi partner két 

alkalommal csapatépítő tréninget tartott számukra, amelynek célja a hatékony együttműködés, 

megfelelő kommunikáció és konfliktuskezelési technikák megismerése volt. Mindkét 

alkalomról elmondható, hogy a legjobbkor jött a projektteam számára, hiszen az első 

alkalomra (március 20-22.) a csapat már túl volt a toborzási szakaszon, elindultak a képzések 

és ezzel elindultak a célcsoporttal kapcsolatos olyan emberi folyamatok, amelyek a maguk 

természetes módján feszültséget keltettek a munkatársakban, így nagy szükség volt egy olyan 

támogató segítségre, amely mind az érzéseiket, mind az operatív együttműködésükben 

keletkezett elakadásokat fel tudják oldani. A második alkalommal (augusztus 27-29) már a 

jövőbeni tervek kialakítására fókuszált a tréning. A fenntarthatóságra és arra, hogy a projekt 

eredményeit valóban értékelni tudják a megvalósítók. Ezen alkalommal érezhetően egy 

összeszokott, egymást támogató és közös terveket alkotó közösséggel tudtunk dolgozni. 

 
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által biztosított bértámogatás célja 3 fő megváltozott 

munkaképességű, részmunkaidős alkalmazott takarítói munkakörben és adminisztratív területen való 

foglalkoztatása. 

 

Rendezvények 

 

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

Hálózata, a Nemzeti Művelődési intézet és egyéb szervezetek felkérésére, közreműködésével 

érzékenyítő programsorozatot ( esélyórákat) szerveztünk a térségünkben található oktatási 

intézményekben. A beszámolási időszakban 17 ilyen jellegű oktatási helyszínen jártunk és 

mutattuk be szemléletformáló programunkat. 

 

Május 22.-én a Móri Körzeti Csoportszervezésében közösségépítő, bemutató 

jellegű programot tartottunk a Geszler Pincészetben. 

 



 

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

fénynek- játékosan látássérültként” című programelemben  a LÁRKe aktívistái segédeszköz 

kiállítással, bemutatóval színesítették a rendezvényt. 

 

"Látomás/Látom-más" címmel július 08.-án INTERAKTÍV, Kultúrális, szabadidős, szakmai napot 

tartottunk a székesfehérvári Múzeum Kávézóban. 4 látássérült fiatal zenei produkcióját is élvezhette a 

megjelent közönség. 

 

Szeptember 19-én a Városi Önkormányzat által megrendezett Civil Napon önkénteseink segítségével 

mutattuk be egyesületünk munkáját, játékosan érzékenyítettük a megjelent érdeklődőket. 

 

Októbertől havonkénti, rendszeres klubnapokat szerveztünk az egyesület székhelyén. 
 
„A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című 
pályázat megvalósításával kapcsolatban „Személyes ellenőrzést”/bejárást tartottunk november 20.-
án A Székesfehérvári Járási Hivatal Kormányablakánál. Az országos szövetségünk felkérésére küldtük 
meg a helyszínen tapasztalt felmérésünk beszámolóját. 
  

"Most Mi Adunk! - Adj Te Is!/Önkéntes véradás” akciót szerveztünk december 02.-án. A Városi 

Önkormányzat tanácsnokai által is szponzorált programon a „fogyatékossággal élő emberek 
világnapja” eseményre hívtuk fel a figyelmet. 
 
T. Közgyűlés kérem a fenti beszámoló elfogadásátés az elnökség jövőbeni támogatását! 

 

Székesfehérvár, 2016. április  

 


