Közhasznúsági jelentés
Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány
2007. évi tevékenységéről
Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2007 óta támogatja a fogyatékos fiatal
felnőtteket. Az Alapítvány sokoldalú támogatást igyekszik nyújtani a sérült emberek életminőségének
javításához, a többszörösen hátrányos helyzet ellensúlyozásához. Alapítványunk olyan társadalmat tart
ideálisnak, amelyben a fogyatékos emberek a társadalom egyenértékű tagjaiként részt vesznek a társadalmi élet
minden területén. Semmi sem akadályozza meg őket abban, hogy életük ritmusa hasonló legyen
környezetükéhez, dolgozhassanak, a képességeik fejlesztéséhez minden segítséget megkaphassanak, élhessenek
törvény adta jogaikkal, ismerjék és partnerként fogadják el őket.
2007-ben az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány támogatást nyújtott a fogyatékos
fiatal felnőttek személyiségének kiteljesedéséhez, készségeik, képességeik fejlesztéséhez, sport és kulturális
tevékenységeikhez, az élményteli szabad idő eltöltéséhez, a foglalkoztatási lehetőségek kialakításához.
Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2007 évben 2.811.000.-ft bevételének
jelentős részét magánszemélyektől, vállalkozóktól, vállalatoktól származó támogatások adták a következő
megoszlásban:
Bevétel eredete
Alapítótól
Támogatások
Összesen:

bevételi összeg/ft
100.000
2.711.000
2.811.000

Alapítványunk a felhasznált pénzeszközöket – összesen 2.660.00.-ft-ot - fordított közhasznú célokra, a
fogyatékos fiatal felnőttek érdekében.
Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány kiemelt feladatnak tekinti a társadalmi
integrációhoz vezető utak keresését, a fogyatékos fiatal felnőttek önérvényesítésének segítését és a hatékony
érdekképviseletét valamint a fogyatékossággal élők értékeinek bemutatását, a kulturális és sport élményekhez,
egyéni sikerekhez való hozzájutás lehetőségét.
2007 – ben együttműködési megállapodást kötöttünk egy budapesti Kft – vel, aki 10 fogyatékkal élő
fiatal foglalkoztatását vállalta. A munkaszerződéssel foglalkoztatott fiatalok októberig álltak a Kft – vel
munkaviszonyban. Mivel a törvényi változások miatt a vezetés nem vállalta tovább a foglalkoztatást az
Alapítvány megkérte a helyi önkormányzattól a telephelyengedélyt és 2008 februárjában sikeresen teljesítette az
akkreditációs követelményeket is, így 5 évre alapfokú akkreditációs tanúsítványt kapott. Az engedélyek 15
fogyatékos fiatal felnőtt foglalkoztatását teszik lehetővé. Jelenleg 8 fő számára biztosítunk képességeiknek és
fogyatékosságuknak megfelelő munkát napi 6 illetve 7 órában.
A foglalkoztatás mellett számos szabadidős tevékenységet szerveztünk, melybe bevontuk a község
lakóit is. Nagy sikere volt a farsangnak, ahol ellátottjaink egy mesefeldolgozással örvendeztették meg az
egybegyűlteket. A jelmezek zsűrizését és a vendéglátást helyi vállalkozók és a Polgármester Úr vállalta fel.
Adományok tették lehetővé a sátorozást, ahol gondozottjaink horgásztak, fürödtek, bográcsoztak,
sportoltak. A felügyeletet és a kiszolgálást az Alapítvány segítői és a szülők biztosították.
Több száz érdeklődőt vonzott az Esélyegyenlőség napi rendezvényünk. A program lehetőséget nyújtott
az Alapítvány életének betekintésébe, a foglalkoztatás megtekintésére, a ketli fűzés és a gyutacs készítés
kipróbálására. A résztvevők számot adhattak a fogyatékossággal kapcsolatos tudásukról egy TOTÓ kitöltésével,
együtt tornáztak sérült társaikkal, kipróbálhatták milyen nem látóként, siketként, mozgássérültként élni,
közlekedni, kommunikálni. A program befejezéseként fórumon vehettek részt az ÉFOÉSZ Pest megyei
elnökének vezetésével. A „verseny” zárásaként a gondozottak mesefeldolgozást adtak elő, a főszponzor ócsai
Tourinform Iroda és a szponzoroknak köszönhetően sok értékes és hasznos ajándék került átadásra. A
rendezvény szervezésében és lebonyolításában 20 önkéntes vett részt.
A Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatán nyert támogatás segítségével 3 napos kiránduláson vettünk
részt Veszprém és környékén. A buszkirándulás első állomása Székesfehérvár volt, ahol a város történelmi
nevezetességeivel ismerkedtünk. A városnézés után elfoglaltuk szállásunkat Veszprémben. Az állatkert, a
Viadukt és más nevezetességek megtekintése után bőséges ebedben volt részünk. A kirándulás csúcspontja a
balatoni vitorlázás volt. A leírhatatlan élményekről a honlapunkon található videó minden szónál többet mond.
(www.ertetekveletek.hu) A szállítási költséget és az étkezést vállalkozók támogatásából tudtuk finanszírozni, a
gondozottak felügyeletében 4 fő segítő nyújtott segítséget.

Felejthetetlen élmény volt a Hooligans koncert, a Mikroszkóp Színház előadása és a Fővárosi
Nagycirkusz műsora is.
Az év végi programokból nem hiányozhatott a Mikulás és a Karácsony megünneplése sem. Mindkét
alkalommal versekkel, mesefeldolgozással köszönték meg az ellátottak a sok – sok ajándékot. A programra
meghívást kaptak a támogatók, a segítők, az önkormányzat vezetői, a Pest megyei ÉFOÉSZ elnöke és a szülők.
Egy jó hangulatú, vidám estével zártuk a 2007. évet.
Elmondhatjuk, hogy a kezdeti nehézségek után a támogatók, a szülők, a segítők és az önkormányzat
összefogásával Alapítványunk teljesíteni tudta a kitűzött célokat, a fogyatékos fiatal felnőttek közösséggé
kovácsolódtak, a helyiek betekintést nyertek a fogyatékosok életébe, elfogadták, befogadták őket.
Összegzés:
Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány tevékenységét 3 fős kuratórium
vezetésével, közhasznú céljainak megfelelően végezte. Az Alapítvány a fogyatékos fiatal felnőttek kulturális
életét, értékeit, alkotásait is bemutató rendezvényeken túl különös figyelmet fordított az Európai Uniós
alapelveknek megfelelő szemlélet, a fogyatékosok foglalkoztatási lehetőségeinek bővítését célzó törekvések
megvalósítására. A 2007-ben az önkéntes segítők bevonása tette lehetővé, hogy a programok megvalósulhattak.
Az Alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült.
Vagyon felhasználás nem történt
.Az Alapítvány a szervezet tisztségviselőinek semmilyen címen juttatást nem nyújtott, munkájukat
önként, térítésmentesen végezték.
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