
A Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálat 

közhasznú tevékenységről szóló 

2008. évi 

szakmai beszámoló

1



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,

2008 Székhelyváltozás

Új címünk: 4484 Ibrány, Liliom u. 17.

Nyertes pályázatok:
• NCA-EA-08 Működési pályázat
• NCA-NK-08-C-P „Magyarországi civil szervezetek határon átnyúló civil kapcsolatainak 

támogatására” 
• FSZH Pályázat : „támogató szolgáltatást, a közösségi ellátásokat és az alacsonyküszöbű 

szolgáltatást működtető szolgáltatók  befogadására és állami támogatására”
• 2008 Ibrány Város Önkormányzata  A város 15. évfordulójának program támogatása

Képzések, konferenciák, tanfolyamok, rendezvények:

• A szolgálat dolgozói részt vettek az Ibrányi családsegítő szolgálat szakmai konferenciáján.
• V. Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Találkozón a munkatársak részt vettek. 
• Az FSZH szakmai konferenciáján részt vettünk Nyíregyházán
• IV. Támogató szolgáltatás konferencia az ÉFOÉSZ szervezésében Budapesten.
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Támogató Szolgáltatás működtetése:
Székhely: 4484 Ibrány Liliom út 17.
Ellátási terület: Ibrány Város, Paszab, Tiszabercel, és Buj Község közigazgatási területe.

Személyi feltétel:

Munkakör Létszám
Szolgálatvezető 1 fő
Személyi Segítő 2 fő
Személyi Szállító 1 fő

A dolgozók  végzettsége,  létszáma  az  1/2000.(I.  7.)  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális 
intézmények  szakmai  feladatairól  és  működésük  feltételeiről  szóló  SZCSM  rendelet  szerint 
megfelelnek.
Tárgyi  feltételek:  Biztosított  a  szolgálat  dolgozói  részére  a  számítógép,  fénymásolás,  faxolás, 
internetes hozzáférés lehetősége. A szolgálat rendelkezi egy speciális 7+1 személyes mikro busszal 
amihez egy speciális lift tartozik. 
 
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
• fénymásolás, faxolás,

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.)

A Támogató Szolgáltatásunk 2008. év elején az ibrányi képviselő testületi ülésen megtartotta 
szakmai beszámolóját, amit a képviselő-testület és a szociális bizottság egyhangúlag elfogadott. 

A Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálat a Támogató Szolgáltatás együttműködésével 
tovább folytatta 2008 -ban 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 Szalmaszál  Szolgáltatás  2008 januárjában elkészítette  a 2007. évre igényelt  normatív állami 
hozzájárulás elszámolását a Magyar Államkincstár felé.
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A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadásain való részvétel 2008 évben/ évadban.

2008.01.28 alapfokú jelnyelvi tolmács vizsga
Sikeresen szerepeltek a tanfolyam résztvevői az ILMK-ban megrendezett jelnyelvi vizsgán, mely 
alapfokú jelnyelvi tolmács végzettséget adott a vizsgázók kezébe. A budapesti SINOSZ munkatársai 
vizsgáztattak.
Külön  örömünkre  szolgál,  hogy  a  résztvevők  teljes  vizsgadíját  a  Szalmaszál  Szolgálat  tudta 
biztosítani, tehát a tanfolyam is és a vizsga is teljesen ingyenes volt.

2008 A  Szolgáltatás kliense segítségével tovább folytatódott a jelbeszéd tanfolyam. 
Középfokú jelbeszéd felkészítő elkezdődött. 

2008. 03.26.  A Magyar Államkincstár Észak Alföldi Regionális Igazgatósága helyszíni 
ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak 

Április 8-án Biorezonanciás állapotfelmérést A szolgálat prevenciós programjához tartozik.

2008.04.22.   A Szabplcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészségen működés -felügyeleti vizsgálat.

Légúti allergiaszűrés
Május  7-én  ismét  nagy  érdeklődés  mutatkozott  az  allergiaszűrés  iránt.  Dr.  Szikszai  János 
alaposságának köszönhetően néhány esetben az allergián kívül fény derült  komolyabb lappangó 
betegségre  is,  melyet  így sikerült  idejében kezelni.  Ezért  is  nagyon fontosak az ehhez hasonló 
megelőző  vizsgálatok.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 72 fő vett részt.

2008.06. Tiszaparti  kirándulás. Ezen a rendezvényen a csoport kohézió kialakítása és fenntartása 
volta cél a jelenlévő érdeklődők között.

Június 16-án, hétfőn Debrecen vételkörzetében 17:05-kor a Körzeti Híradó műsorában az M1-en 
látható volt a szolgálatunkról egy rövid riportműsor, melyben mi is és a klienseink is megszólaltak.
 
2008.06.20. IV. Fogyatékossággal élők napja Több, mint 300-an voltak, fogyatékosok, épek, 
felnőttek gyerekek, idősek, fiatalok. Nyíregyháziak, Budapestiek, Erdélyiek, Szakolyiak, 
Nagyhalásziak és Ibrányiak. Egész nap folyamatos műsor a színpadon, gyerekeknek manuális 
foglalkozás, tűzoltó bemutató, gulyás, sütemény, büfé. Mindez ingyenesen minden résztvevőnek.  
2008.06.21.

Szakmai előadások: szociális szakemberek, orvos, pedagógus segítségével Team munkában.

Elmélet:

A sérült emberekkel kapcsolatos bánásmód és megoldási stratégiák

A jogérvényesítés lehetőségei itthon és határon túl

A hatékony segítést determináló tényezők
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Gyakorlat: Fogyatékossággal élők látogatása

Helyszín: 4484, Ibrány, Liliom út 17.

2008.06.21.Kirándulás a fogyatékossággal élők és épek részére a Nyíregyházi Múzeum faluban és 
Nyíregyháza új városrészének a megtekintése. . A „múltból a jelenbe” ez volt a program mottója.

2008.06.22.

Szakmai előadások:

Az Internet adta lehetőségek a fogyatékossággal élők mindennapjaiban 

A fogyatékossággal élők életvitelét megkönnyítő lehetőségek szakorvosi szempontból

Helyszín: 4484, Ibrány, Liliom út 17.

2008.06.22. Szabadidős program bográcsozás a klienseink kérésére. 
2008. július 05.
A  szolgálat  prevenciós  programjához  tartozik,  Császi  András  és  Béky  László 
természetgyógyászok előadása. Ezen előadásra érkeztek helyiek mellett Szerencsről és Erdélyből 
is. 

Főzőverseny
Augusztus 20-án a szolgálatunk is részt vesz a város 15 éves évfordulója alkalmából megrendezett 
rendezvénysorozat főzőversenyén. 

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal  2008 szeptemberében ellenőrzést  tartott. Az ellenőrzés 
alkalmával kisebb finomítgatások javításával mindent rendben találtak.

Régi kedves kliensünk, Váraljai János és Váraljai Jánosné (Bara Mária) gyémántlakodalmára 
voltunk hivatalosak szeptember 23-án, Tiszabercelen. 

Október.27 -30  Ismét remek hangulatban telt az a négy nap amelyet a budapesti barátaink az az 
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának lakói nálunk töltöttek. Egész napos kirándulás 
a klienseinkkel Tokajban, másnap Ibrányi városnéző körút, végül egy vacsora zárta 
programsorozatot, melyet néhány helyi egyesület képviselői is megtiszteltek a jelenlétükkel. A 
programot önkéntes segítőink és támogatók segítségével tudtuk megvalósítani.
November.28
A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában jártunk, Budapesten a Marczibányi téren. 
Megismerhettük az intézmény működését, betekintést nyerhettünk az ott élők mindennapi életébe. 
Tapasztalatokat szerezhettünk egy nagy múltú, de modern intézmény működtetésével kapcsolatos 
dolgokról.

December .03  A Hodászi Módszertani intézmény ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés alkalmával 
mindent rendben találtak.

December 19. 

Örömmel vettünk részt az idei karácsonyi forgatagban az Ibrányi Civil Fórum felkérésére. 
Önkénteseink karácsonyi süteményeket sütöttek, valamint népszerű karácsonyi ajándékokat és 
díszeket készítettek a kézműves foglalkozás keretein belül.

5



Egész  évben önkéntes  segítségével  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  Tea délutánok megtartása minden 2 héten. 

Ibrány, 2009. április 2.

Mátyásné Czirják Éva
elnök
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