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Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 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. 

2009-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 2009. évi bevétele 17.172.000.-ft volt. A bevétel 
jelentős részét a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ rehabilitációs bértámogatása valamint a 
magánszemélyektől, vállalkozóktól, vállalatoktól, önkormányzattól származó támogatások és a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium által kiírt  NCA  pályázaton elnyert támogatás biztosította. 

Az ÉVFKA 2009 nyarától saját tulajdonú, Renault Trafik kisbusszal szállítja a gondozottakat. A 
személygépkocsi üzemeltetését és karbantartását pályázati pénzből és támogatásokból finanszíroztuk. 

Alapítványunk a felhasznált pénzeszközöket – összesen 16.070.00.-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. 

2009-ben 11 fogyatékos fiatal felnőtt számára biztosítottunk képességeiknek és fogyatékosságuknak megfelelő 
munkát napi 6 illetve 7 órában. Az alapítvány foglalkoztatója reggel 8 órától délután 4 óráig tart nyitva. A 
sérültek szállítását az alapítvány saját tulajdonú, 8+1 fős kisbusszal végzi. Az ellátottak napi kétszeri étkezésben 
részesülnek. 

A foglalkoztatáson kívül az alapítvány gondoskodik a szabadidős tevékenységek szervezéséről és 
lebonyolításáról is. Az elmúlt évben kirándulást szerveztünk az Állatkertbe, 3 napos sátortábort a Bugyi és 
Ráckevei horgásztóhoz és látogatást tettünk a  Fővárosi Nagycirkuszban. Részt vettünk különböző koncerteken. 
(Kormorán, Fenyő Miklós ) Az Alapítvány által szervezett koncerten felléptek a Megasztár döntősei (Király 
Viktor, Fekete Dávid) a 60-as évek legendái  (Aradszky László, Mary Zsuzsi) Dolly Roll, valamint a Fresh 
együttes és Josh és Jutta is. 

Gondozottaink rendszeresen látogatják a helyben és a térségben zajló rendezvényeket és ismerkednek a 
nevezetességekkel. Az alapítvány saját rendezvény keretében tart farsangi, húsvéti, gyermeknapi, mikulás és 
karácsonyi ünnepségeket. A rendezvényeken a gondozottak színdarabokból, versekből összeállított műsorral 
szerepelnek. Az ellátottak által készített munkákból (szőnyegek, ékszerek, gyöngy és papír munkák, hímzések, 
üvegfestés stb.) az évzáró ünnepségen kiállítást szervezünk. 

Az ellátottak mozgásfejlesztését a napi rendszerességgel zajló torna segíti. Tekintettel arra, hogy a sérültek 
között sok a mozgásában akadályozott ember, akik egyedül nehezen közlekednek, naponta egy órát a szabad 
levegőn töltünk.  

A szülők részére negyedévenként tartott szülői értekezleten adunk tájékoztatást a gondozottak fejlődéséről és az 
aktuális problémákról. 



Az alapítványhoz rendszeresen jár ortopéd szakorvos, a segédeszközök közvetítése és a szállítás biztosítása 
növeli a gondozottak komfortérzetét. 

A foglalkoztathatóság évenkénti ellenőrzését és a gondozottak általános állapotát háziorvos felügyeli. 

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 2009. 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 2009-
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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