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LÁRKE Szöveges szakmai, elnökségi beszámoló 

Készült: A LÁRKE közgyûlése részére, a 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti idõszakról 

Készítette: Szokó Zsolt elnök 

Mûködés 

A közhasznú szervezet tagjai vakok, gyengénlátók, aliglátók és az egyesülettel szimpatizáló pártolók. 
Jelenleg nyilvántartásunk szerint 506 fõs tagi létszámot regisztrálunk.  

Ebbõl 414 látássérült és 92 személy pártoló tag. 

Az un. „rendes” jogviszonyú tagsággal rendelkezõk közül 154 fõs létszám rendezte egyesületi tagdíját, 
a többiek tagdíjhátralékosok.  

A 3 fõs elnökség mellett 3 fõs felügyelõ bizottság mûködik. A tisztségviselõk munkájukat önkéntesen, 
díjazás nélkül végzik. 

A beszámolási idõszakban, az átlagos statisztikai munkavállalói  létszám 6 fõ. 

Ez az adat az aktuális projektek soránfolyamatosan módosult,rendszeresen vagy megbízási vagy 
vállalkozói jogviszonyú munkatársakkal kiegészült. 

49 regisztrált önkéntes munkaerõt vontunk be eddig a mûködésbe. 

A számlavezetést az OTP Bank NYRt., a pénzügyekkel kapcsolatos ügyintézést, könyvelést a szexárdi 
Ifjúsági Unio És a Civil Számadó Szolgálat könyvelõi iroda végzi.  

Mûködési területünkön 3 körzeti csoport tevékenykedik, ebbõl a móri körzet tekinthetõ a 
legaktívabbnak. A csoportvezetõk munkájukat önkéntes szerzõdési jogviszony alapján látják el. 

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

Az elnökség a beszámolási idõszakban 5 alkalommal ülésezett. Alapszabályunknak megfelelõen 
tisztújító, közgyûlést tartottunk április hónapban. 

Szervezetünk a Városi Önkormányzat tulajdonában lévõ, bérelt irodát tart fenn a Székesfehérvár 
Jancsár u. 11. sz. alatt. Önkormányzati döntés alapján, ezt a székhelyül szolgáló bérleményt továbbra 
5 évig használhatja az egyesület. A jogviszony május hónaptól biztosítja részünkre a további, 
zavartalan, egyesületi mûködést. 

az Alternatív Munkaerõpiaci Szolgáltatások biztosítása érdekében fenntartott  irodánkat 2016. 
áprilisától kellett megszüntetni a további finanszírozás hiánya miatt.  

Az ügyfélfogadás a székhelyen heti 3 napon, 20 órában, a telephelyen  hétköznaponként 8 órás 
nyitvatartással mûködött. 



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

A beszámolási idõszakban 125 regisztrált felhasználó részére 22 e-hírlevelet küldtünk.  

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

 

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

Adó 1%-os forrásainkból több tag segédeszköz beszerzését támogattuk, valamint közremûködtünk A 
Bartimeus egyesület és az EU Élelmiszersegély program kiosztásában továbbá tanácsadás, 
pályázatírási ügyintézés formájában a Nemzeti Üdülési Alap és a Fehérvár Travel Alapítvány által 
meghirdetett pályázatokban. 

Kérelemmel hozzánkfordulók részére rehabilitációs eszközöket kölcsönöztettünk. 

A Telekom, mint szolgáltató kedvezményes díjszabású „flottacsomagot” biztosít részünkre. A 
látássérültek életminõségét javító, egyesületi tagsághoz kötött szponzorációt követõen a csomaghoz 
eddig 109 tag és 6 projekt elõfizetõ csatlakozott. A kommunikációs lehetõségbe a LÁRKE bevonta az 
országos szövetséget is, ezzel a további tagegyesületek és az ország többi területén élõ látássérültek 
közösen bõvíthetik a flottát, ezáltal köztük a telefonos kommunikáció költségei minimalizálódhatnak. 

A felnõtt korban megvakult emberek elemi rehabilitációját, ennek szolgáltatási területeinek 
folyamatos elérhetõségét a beszámolási idõszakban a Vakok Állami Intézete együttmûködésével 
oldottuk meg, a szakmai terület ellátását az intézmény  és vele szerzõdõ Fejér megyei szakemberek 
segítségével együttesen biztosítottuk. 

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásaink (AMSZ2015) eredményeként 32 fõ látássérültet sikerült 
a programba bevonni, majd 10 fõt tudtunk elhelyezni.  

  A szolgáltatás célja a látássérültek nyílt munkaerõ-piaci elhelyezkedésének támogatása. Ennek 
érdekében igény és szükségletfelmérés elvégzése, pszichológiai szûrés, egyéni fejlesztési terv 
készítése, a terv végrehajtásának menedzselése (esetkísérés: jogi tanácsadás, munkaerõ-piaci 
tanácsadás, szociális segítségnyújtás, csoportos készség és kompetenciafejlesztések, motiválás, 
felkészítés kiközvetítésre (munkába vagy tanulásba), beilleszkedés támogatása, utókövetés, - 
megfelelõ munkáltatók felderítése és álláshelyek feltárása, szakhatóságokkal együttmûködés), ehhez 
kapcsolódóan munkaközvetítés vagy tanulásba közvetítés.  

  A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által biztosított bértámogatás célja 3 fõ megváltozott 
munkaképességû, részmunkaidõs alkalmazott takarítói munkakörben és adminisztratív területen való 
foglalkoztatása. 

Rendezvények 

 

 A programtervünknek megfelelõen a Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak 
Hálózata, az Esélykör és egyéb szervezetek felkérésére, közremûködésével érzékenyítõ 
programsorozatot ( esélyórákat) szerveztünk a térségünkben található oktatási intézményekben. A 
beszámolási idõszakban 17 ilyen jellegû oktatási helyszínen jártunk és mutattuk be szemléletformáló 
programunkat. 

Az év közepén a Civil Centrum Alapítvány aktívistáival közösen kezdeményeztük az un. "Esélykör" 
hálózat megalakulását. A csoport célja a Fejér megyében tevékenykedõ, fogyatékosügyi szervezetek 
összefogása, programjaik koordinálása, érdekképviseletük fejlesztése. 



 

Februártól havonkénti, rendszeres klubnapokat szerveztünk az egyesület székhelyén és a 
minisztérium által létrehozott un. Új Nemzedék Közösségi Térben. 

2016.04.16- LÁRKE választó- közgyûlés  

2016.06.03-esélynap (Székesfehérvár János vitéz tér) 

2016.08.10-láthatatlan kiállítás Budapest 

2016.09.07-(v)Aktívnap-Sportolj vakon aktívan Budapest 

2016.10.04-Székesfehérvár Kelemen Béla u. óvodai érzékenyítés 

2016.10.08-Fehér Bot Nap Mór Geszler Pincészet 

2016.10.15-Székesfehérvár Talentum Református Ált. Iskola Esélyóra  

2016.10.15-Omega jótékonysági koncert Budaõrs 

2016.10.25-Székesfehérvár Munkácsy Általános Iskola Esélyóra  

2016.11.18-gárdonyi Életfácska Református Óvoda Esélyóra  

2016.12.13-Akadálymentesített színházi elõadás Székesfehérvár Vörösmarty Színház 

2016.12.06-véradás akció Székesfehérvár Közösségi tér 

2016.12.21-Adventi koncert a Viktória központban Székesfehérvár  

2016.12.21-Szûcsinger  Kocsmabeat/zenés felolvasóest-Székesfehérvár Szabad Mûvház 

2016.12.30-Óévbúcsúztató Új Nemzedék Közösségi tér 

 

T. Közgyûlés kérem a fenti beszámoló elfogadásátés az elnökség jövõbeni támogatását! 

 

 

 

Székesfehérvár, 2017. május  
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