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Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése a  

Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete Tevékenységeiről.  

2019-es évről a Közgyűlésre 2020. szeptember 4-re 

Tárgyévben végzett alapcél szerinti közhasznú tevékenységek bemutatása. 

Az ÖNÉ egyesület alapszabályában megfogalmazott közhasznú tevékenységekről az alábbi 

beszámolót készítettem az egyesület tagsága számára. 

Közhasznú tevékenységeink felsorolása: révész munka (ágy melletti sorstársi tanácsadás) az 

ország több rehabilitációs intézményében, sorstársi tanácsadás, érzékenyítő órák tartása oktatási 

intézményekben, táborokban, megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása, 

sorstársi tanácsadó iroda működtetése, akadálymentesítési tevékenységek, tömegközlekedési 

eszközök tesztelése, hajléktalan ellátás, oktatás, főző suli tartása, nyaralás, kirándulás stb. 

szervezése. Közhasznú tevékenységeinket önkénteseinkkel és munkavállalók közreműködésével 

valósítjuk meg.  

Több civil szervezettel és rehabilitációs intézménnyel, valamint az országos szövetséggel -

MEOSZ- rendelkezünk érvényes együttműködési megállapodásokkal.  

 

Áprilistól folyamatosan szkennelt formában is elkészültek és a weblapra feltöltötték az 

önkénteseink és az irodai munkatársaknak köszönhetően az összes ÖNÉ által készített 

kiadványok, könyvek, valamint olyan könyvek, amiben az ÖNÉ szakmailag szerepelt. 

2019. év folyamán közel minden hétfőn, szerdán, csütörtökön Révész munkát végeztek az 

önkénteseink és dolgozóink. Az OORI-ban, a Bethesda Gyermek Kórház Ilka utcai részlegében, a 

Csepeli Rehabilitációs Kórházban, igény szerint az Irgalmas Rendi Kórházban, a Szent Margit 

Kórházban, a Pillangó Egészség Centrumban, a XIV. kerületben. A Budapesti Módszertani 

Szociális Központ VIII. kerületében lévő Alföldi Utcai Átmeneti Hajléktalan Szállón 2 heti 

rendszerességgel. Vidéken, Kakasszéken, Gyulán és Mezőkövesden. Iskolai érzékenyítő órákat 

tartottak az I. kerület akadálymentes általános és középiskolájában, a II. kerület több oktatási 

intézményében, a XVII. kerület három iskolájában, a III. kerületben, a XIV. kerületben, a XXII. 

kerületben és Szerencsen, Gyulán.  

Érzékenyítő Show tartása egy új színfoltja volt egyesületünknek PPT kivetítéssel, melyet a 

jövőben is alkalmazni tervezünk az iskolai órák alkalmával. A program együttműködésben jött 

létre a ParaDance Company Kerekesszékes Tánccsoporttal, mivel a táncosok közül többen az 

ÖNÉ önkéntesei és dolgozói is. 

Tevékenységink havi bontásban. 
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2019. január: Megtudtuk, még 2018 decemberében, hogy 2019 évre is megnyertük a 

bértámogatási pályázatot. A támogatási szerződést már decemberben aláírtam 26 fő részére 4 órás 

munkarendben. A fluktuáció nem volt jellemző 2019.-ben. Révész munkánkat már január 3-án 

elkezdtük a különböző intézményekben. Január 9-én  MÁK  ellenőrzés volt, mely rendben 

lezajlott. Január 9-én főző suli került megtartásra a MEREK-ben. Január 19-én szülinapi partit 

tarott az egyesület számunkra, mely felejthetetlen kerek évforduló volt. 23-án Alföldi utcai 

hajléktalan szállón jártunk. Január 25-én dr. Chikán Csaba temetésén Vácon képviseltem az 

egyesületet. 30-án érzékenyítő óra a Wessley János Lelkészképző Főiskolán, Mészáros Gabi, 

Ungvári Mihály és én voltunk jelen.  A Humanitás újságban Kalmár Zsuzsa festőművészről 

megjelent egy cikk „Akkor vagyok boldog, mikor belefeledkezem az alkotásba” címmel. 

2019. február: NEA pályázat benyújtása történt az otthonukban élő egyesületi tagok számára 

személyi segítő igénybevételének finanszírozására, sajnos nem nyertünk.  12-én az Alföldi 

utcában a hajléktalan szállón jártunk Ungvári Mihály és én. Révész munka folyamatos minden 

héten. 20-án főző suli a MEREK-ben. 24-én érzékenyítő gála és tánc műsor a Csányi5 

Művelődési Házban, Harmath János, Ungvári Mihály. 26-án Petőfi Gimnáziumban érzékenyítés 

Mészáros Gabi, Tóth Zoli, Ungvári Mihály trénerekkel. Az OORI-ban nyilvánosan bemutatták a 

Tudományos Ülésen a 2016. és 2018. évben végzett révész kollégákat. 

Az M2 adón lehetőségem adódott riportot adni az ÖNÉ Egyesület tevékenységeiről. 

Oklevelet kaptak a Kispesti Rehabilitációs Kórházban az intézményvezető igazgatónőtől dr. Fáy 

Veronikától két révész kollégánk, Dancs Mihályné Márta és Sin Jánosné Icus. 

2019. március: Révész munkák folyamatosan.  12-én hajléktalan szálló. 13-án főző suli 

MEREK-ben. 19-én érzékenyítő órák Pásztón a katolikus iskolában Béni Csaba szervezésében, 

Ungvári Mihály és én. 20-a hajléktalan szálló. 22-én érzékenyítés Batthyány utcai iskola, Béni 

Csaba, Tóth Zoltán, Tábiné Hídvégi Csilla. 28-án érzékenyítés Batthyány utcai iskolában 

Mészáros Gabriella, Fancsali Zoltán és én.   29-én érzékenyítés Balassi Gimnáziumban.   

29-én teltházas érzékenyítő gála és táncbemutató a CEU-ban a sorozat záró rendezvényeként. 

Béni Csabi, Fancsali Zoltán és Ungvári Mihály trénerekkel.  

2019. április: ARM Hungary-z laptop pályázat beadása, mely nem nyert.  

II. kerületi önkormányzat nyertes pályázata Balatonmáriafürdőre és az Együtt Egymásért napra a 

MEREK diákjai számára. 

Köztársasági elnöki pályázat az önkéntes révészek útiköltségeire, mely nyert. A pályázat 

áthúzódik 2020. évre és a Pandémia miatt 2021-re is.  

Az OORI felkérésére közös pályázat készítése a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft.-hez a Fogyatékosággal élők társadalmi reintegrációjának segítése a 

szociális és a rehabilitációs szakemberek, valamint a munkáltatók együttműködésének 

előmozdításával címmel, mely nem nyert. 

Jó ember díjban részesítették Mészáros Gabriellát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hírportál 

szerkesztői révész szolgálata elismeréseként. 
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Révész munkák folyamatosan. 2-án hajléktalan szálló Ungvári Mihály és én. 9-én érzékenyítés 

Almási Niki, Turi Iván, Béni Csaba a Batthyány iskolában.  10-én ismét Batthyány iskolában 

Tábiné Hídvégi Csilla, Tóth Zoltán, Fancsali Zoltán trénerekkel. 10-én hajléktalan szálló Ungvári 

Mihály és én. 10-én főző suli MEREK-ben. 16-a hajléktalan szálló. 25-e Erdélyi Klári nyugdíjas 

ünnepsége OORI-ban. 30-a hajléktalan szálló.  

2019. május: Retró Majális, május 1. bográcsozás a Fülöp család és az árúbeszerzők 

segítségével. Révész munkák heti rendszerességgel. 5-én mini konferencia a Millenárison a 

személyi segítésről, Kalmár Zsuzsa, Renner Erzsébet és én. 8-a MEOSZ közgyűlés Béni Csaba, 

Renner Erzsébet, Faragó Erzsébet és én. 11-e ÖNÉ közgyűlés, Renner Erzsébet elnökhelyettes 

lemondása. Koller Sándor lett az új elnökhelyettes. 21-e hajléktalan szálló. 22- MÁK ellenőrzés, 

rendben lezajlott. A Hét Embere internetes riportműsorban velem készült egy riport, melyben 

bemutattam az ÖNÉ Egyesületet és révész szolgálatot. 

2019. június: Révész munkák hetente. 17-e Nemes Icuka szülinapi parti és dr. Gyimesiné Dobos 

Mariann nyugdíjba vonulási köszöntése.  20-tól nyaralás Balatonmáriafürdőn. Újságcikk jelent 

meg Krajnyák Gergely kollégánkról a MÁV-START MÁV Csoport.hu internetes portálon.  

2019. július: Új Nap, új remények internetes adománygyűjtő pályázat és a bejutott 

szervezeteknek séta hajnali 5. órakor a napfelkelte megtekintése a Citadelláról, mivel minden nap 

egy Új Nap és Új Remény. A Reménytelenségből a reménybe. A révészek visznek át a „túlsó” 

partra.  Révész munkák.  

Ebben a hónapban jelent meg „És begördül a révész” címmel a Nők Lapjában Farkas Mártáról 

egy cikk.  Szabadságolások. 

 

2019. augusztus: Nyári szünet, szabadságolások, révész munkák, sorstársi tanácsadó iroda 

működik folyamatosan. 13-a és 17-e hajléktalan szálló. 31- hajléktalan szálló.   

 

2019. szeptember:  

Pályázat lakóotthon létrehozására, amely folyamatban van.  Győr vonatos kirándulás. Révész 

munkák. 27-e hajléktalan szálló. Regensburg kerek asztal konferencián előadásom a hazai 

inklúzív oktatásról, a hiányának okairól és a fejlődésekről. A kerekasztal részvételt a meghívó fél 

az útiköltséget az I. kerületi önkormányzat finanszírozta. 23-a MÁK ellenőrzés, probléma nem 

volt.  

2019. október: A Rehabilitációs Vándorgyűlésen Debrecenben részt vettek MEOSZ 

finanszírozással Almási Nikolett és Krajnyák Gergely. Beszámolójuk a közgyűlésen hallható.  

A 2020. évi vándorgyűlés időpontja módosult, az új időpont 2020. november 26-

28. Helyszín: Budapest, Hélia Szálló 

Bérpályázat benyújtása kormányhivatalnak 26 fő részére, sikeres lett. 24-e Nemzetközi 

Gyermekbénulás Világnap alkalmából konferencia és találkozó szervezése melynek az OORI 

adott helyet. Révész munkák. 25-e érzékenyítés Újlaki iskola Ki-Juhász József, Almási Niki, 

Tóth Zoltán. A Ferencváros TV Mészáros Gabriellával készített riportfilmet, melyben 

egyesületünk is bemutatásra került. 
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2019. november: 12-e Együtt egymásért nap a MEREK diákokkal, Horváth Erzsébet, Mészáros 

Gabriella, Nagy Krisztián, Kecskés Alexandra. Révész munkák folyamatosan.  12-e érzékenyítés 

Szilágyi Gimnáziumban Kecskés Alexandra, Almási Niki, Béni Csaba. 20- főző suli MEREK-

ben.  22-e Petőfi Gimnázium érzékenyítés. 25-e Petőfi Gimnázium érzékenyítés. 

2019. december: 4-e Móricz Zsigmond Gimnázium érzékenyítés. 5-e részvétel OORI Mikulás 

rendezvényen.  7-e Bencze Zoltán elhunyt kollégánk búcsúztatója a MEREK-ben a temetői 

szertartás után. 10-e hajléktalan szálló. 18-a foglalkoztatási szerződés aláírása 

kormányhivatalban. 18-a OORI karácsonyi ünnepségen részvétel. 14-e ÖNÉ karácsonyi 

ünnepsége. Révész munka. Érzékenyítő órák.  2018. évben többen is segítettünk a 

szakdolgozatokat író végzős diákoknak, személyes interjúk alkalmával, valamint e-mailes 

kérdőívek kitöltésével. 

 

Az év folyamán weblapunk is folyamatosan naprakészen frissült Turi Ivánnak köszönhetően, 

hírek, információk, aktuális törvényi változások, fotók kerültek fel. 

Az év folyamatosan szkennelt formában is elkészültek és a weblapra is feltöltötték az 

önkénteseink és az irodai munkatársaknak köszönhetően az összes ÖNÉ által készített 

kiadványokat, könyveket, valamint olyan könyveket is, amiben az ÖNÉ szakmailag szerepelt. 

 

Facebook oldalunkat én készítettem, folyamatosan frissítettem, eseményeinket megosztottam, 

aktuális fotókat tettem fel az oldalra. 

Egyesületünk célkitűzéseit folyamatosan megvalósítjuk, így volt ez 2019-ben is, köszönhetően a 

tagság lelkesedésének. Egyesületünk a mozgó tőkén kívül lekötött pénzügyi tartalékokkal 

rendelkezik így működésünk továbbra is biztosított. 

Veszteségeink is voltak 2019-ben. Két tagunk, Bencze Zoltán és Pusztafi László elhunytak, 

szeretettel gondolunk rájuk. 

Fontosnak érzem megemlíteni, hogy tagjaink között para sportolók és művészek is 

tevékenykednek folyamatosan. Ők Kovács Ika Ilona, Csordás Andrásné Erzsó, Kis-Juhász József, 

Bara Eszter, Koller Sándor, Lisztes Ibolya, Nagy Ildikó, Szinyéri Tibor, Bartos Péter, Fancsali 

Zoltán, Kalmár Zsuzsa, Nagy Krisztián, Horváth Erzsébet, Alpári László, Mészáros Gabriella, 

Béni Csaba, Miklósné Szalai Veronika, Tábiné Hídvégi Csilla, dr. Gy. Dobos Mariann, Csétei 

Marika, Molnár Béla Pacsó, Rigóné Faragó Erzsébet, Almási Nikolett és én. 

Szeretném megköszönni azon egyesületi tagjaink adományait, akik támogatták működésünket, de 

szerényen a nevük elhallgatását kérték tőlem. 

Szintén nagy-nagy hála és elismerés, köszönet az önkénteseinknek 2019. évi munkájukért, hiszen 

velünk voltak és szolgálatukkal, kitartásukkal erősítették az ÖNÉ-t.  

Név szerint: Almási Nikolett, Alpári Anna, Alpári László, Csétei Mária, Erdélyi Klára, Renner 

Erzsébet, Rigóné Faragó Erzsébet, Fancsali Zoltán, Koller Sándor, Farkas Márta,  
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dr. Farkasné Zsóri Mária, Renner Erzsébet, Torma Gábor, Varga Olga, Ungvári Mihály. Az 

elnökség munkáját is nagyon szépen köszönöm. Koller Sándor, Tábiné Hídvégi Csilla, Béni 

Csaba és Mészáros Gabriella ők azok, akik rendszeresen késő este is dolgoztak az egyesület 

érdekében és teljesítették kéréseimet ezzel az én munkámat is megkönnyítve. Jó érzés tudni, hogy 

bármikor számíthatok rájuk.  Az ellenőrző bizottság elnökének Rigóné Faragó Erzsébetnek, 

Varga Olgának, Farkas Mártának is köszönöm észrevételeiket. Munkájukkal ők is segítették az 

egyesület szabályos működését.  

Kívánok mindenkinek sok erőt, egészséget a továbbiakban. 

Budapest, 2020. augusztus 5. 

 

Tisztelettel: Ungvári Mihályné 

Elnök sk. 

 

 

 


