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Az alapszabály szerint:
Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában
megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú
tevékenységeket végzi:
•

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység,

•

szociális tevékenység,

•

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

•

kulturális tevékenység,

•

gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

•

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

•

a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

•

rehabilitációs foglalkoztatás,

•

munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,

A Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálat tovább folytatta 2007 első félévében is
a sikeres innovatív szakmai programját. A projekt célja, hogy a fogyatékossággal élőket és
megváltozott munkaképességűeket (re) integrálja az épek világába az épek bevonásával
kiemelten Ibrány-Nagyhalászi kistérség területén az egymásra épülő speciális összetett
program sorozat révén. A célcsoport részben személyes megkeresés, helyi újság, megyei
napilap, szórólap, plakát, internetes hirdetés kapcsán vett részt a programban.
Az eredményes projekt megvalósításához elengedhetetlen szerepet játszott a szakmai team
munka. A team szociális szakemberekből, orvosokból, pedagógusokból állt. Az önkéntes
laikus segítő munka fontos szerepet játszott a hatékony eredményes munkavégzés során.
A Szalmaszál Szolgálat partnerei segítségével, három nagy részre osztotta fel a 6 hónapos
projektet.
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Az első részé a preventív munkára épült, itt különböző szűrő vizsgálatokat végeztünk
szakemberek segítségével az épek bevonásával. A vizsgálatok Ibrány-Nagyhalászi kistérség
területére voltak meghirdetve.
A kistérség lakossága számára térítésmentesen, helyben könnyen megközelíthető
akadálymentes környezetben tudtuk biztosítani a preventív szűrő vizsgálatokat.
A második rész szabadidős tevékenységek. Elsődleges feladatunk a szabadtéri rendezvények
kapcsán, hogy az ép emberek ne sérülteknek tekintsék a fogyatékossággal élőket, hanem
egyenrangú partnernek.
Havonta egy alkalommal megrendeztük a Tea délutánt, aminek közösségformáló ereje volt.
Élménybeszámolók az előző rendezvényekről, aktuális programok megbeszélése. Ventilálás a
résztvevők között.
A harmadik nagy rész a számítástechnikai ismeretek oktatása személyre szabottan szakember
segítségével. Az oktatás célja, hogy a résztvevők új ismereteket szerezzenek számítástechnika
területén, növekedjen az önbizalmuk, és könnyebben el tudjanak helyezkedni a munkaerő
piacon. Az egyedi oktatás tartalmazta általában az internet használatot, szövegszerkesztést,
hivatalos dokumentumok formai követelményeinek az ismertetését, gépírást.
A közös programok segítségével elősegítettük az épek és a fogyatékossággal élők közötti
kommunikációt és kapcsolatteremtést így nő a társadalomba történő beilleszkedés és csökken
a társadalmi kirekesztődés, negatív diszkrimináció.
A Támogató Szolgáltatás működtetése egész évben nyilvántartásában 108 fő kliens van
regisztrálva.
Szolgáltatásaink:
•
•
•
•
•
•
•

személyi segítés,
szállító szolgálat,
tanácsadás, információ szolgálat,
jelnyelvi tolmácshoz való hozzájutás,
közösségi, kulturális, családi, szabadidős tevékenységek segítése,
kerekesszék biztosítása pl.: szállítás esetén
prevenciós programok szervezése

A Szolgálat célja: „65/c. § (2) A fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló
életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének
segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális
segítségnyújtás biztosítása.„ (1993.évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról.)
Számítástechnikai ismeretek oktatása egész évben személyre szabottan a fogyatékossággal
élők részére.
2007. 02. 24. A Csontsűrűség vizsgálat Ibrány és környező településein volt meghirdetve,
szórólapon, plakáton, helyi újságban, interneten. A szűrővizsgálaton közzel 100 fő
fogyatékossággal él és ép személy vett részt. A klienseink részére ingyen biztosítottuk a
szűrővizsgálatot.
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2007. április 06. A Szalmaszál Szolgálat jótékonysági műsort szervezetek azzal a céllal,
hogy a Támogató szolgáltatás gépjárművének a cseréje, specializációja megtörténjen a
klienseink érdekében. Maksa Zoltán humorista vállalta ingyen a fellépést.
2007. április 18. A Támogató Szolgáltatás kliense segítségével megvalósult a jelbeszéd
tanfolyam. Bodogánné Orosz Dóra kliensünk szakember segítségével heti két alkalommal
elkezdte a jelbeszéd oktatását. A tanfolyamon épek és fogyatékkal élők egyaránt részt vesznek
ez a képzés féléves..
Örömünkre szolgált, hogy szakemberek ( gyógypedagódusok, szociális munkás,
szociálpolitikus, pedagógus, szociális gondozó és ápoló) laikusok (eladó, nyugdíjas,
okmányiroda dolgozó, diákok stb.) fontosnak tartják a siket némákkal való kommunikációt.
2007. május 16. Légúti allergiaszűrés szervezése. A vizsgálat Ibrány-Nagyhalászi kistérség
területére volt meghirdetve. A kistérség lakossága számára térítésmentesen, helyben könnyen
megközelíthető akadálymentes környezetben tudtuk biztosítani a preventív szűrővizsgálatot
szakemberek segítségével az épek bevonásával. A szűrővizsgálaton a fogyatékossággal élők
és épekkel közösen 83 fő vett részt.
2007. első félévében a Szalmaszál Szolgálat adomány osztást szervezett háromszor a
kliensei és tagjai számára a Magyar Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat és a Tiszateleki
Zöldkerék alapítvány segítségével Az adomány ruhaneműt, bébi ételt és tisztítószert
tartalmazott.
2007. június 19. Erdélyi sorstársa érkeztek Ibrányba, kapcsolat építés céljából 4 napra.
2007. július 20-án ismét nagy sikert aratott a III. Fogyatékossággal élők napja. Ezen a
rendezvényen épek és fogyatékkal élők közzel 400-n vettek részt. A rendezvényen
szórakoztató műsorok, játéksarok, manuális foglalkozások voltak. Kiemelten a
fogyatékossággal élők integrációjára helyeztük a hangsúlyt.
2007. június 21 Vadasparki kirándulás Nyíregyházán a tagok részére.
2007.08.20. Főzőverseny. A szolgálat tagjai aktívan részt vettek a csapatmunkában az ünnepi
főzőversenyen. Eredményességét bizonyítja, hogy a csapat megnyerte a rendezvény
különdíját.
2007. 08. 22. Hallásfelmérés minden érdeklődő számára ingyenesen. A fogyatékkal élők
igénybe vehették a szolgálat gépjárművét térítés mentesen a hallás felmérésre.
2007.09.07. Czibolya Erzsébet szájjal festő művész kiállításának a szervezésében aktívan
részt vettek a szolgálat dolgozói. Várakozáson felüli érdeklődés mutatkozott a rendezvény
iránt klienseink és az épek részéről.
2007.10. Lakossági ruha adomány osztása a rászoruló klienseink részére.
2007. 11. és 12. hónapban. A Tea délutánok megtartása minden 2 hétben.
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